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Abstract 

This essay examines how witches are portrayed in American produced TV-series in the 

year 2000 and forward, what elements could have effected that portrayal in the series 

and also how this portrayal differs itself from witches within Wicca. The material used 

for this examination are the TV-series Charmed, The Vampire Diaries and Witches of 

East End and as comparing literature; Living Wicca, The Spiral Dance and Witchcraft 

Today. The methods used for this process are discourse analysis and content analysis. I 

used theories of Pierre Wiktorin about religion and popular culture. I used three themes 

(Characteristics, Practice and mode of thinking) for the processing of the material and to 

structure the result. The results showed that the witches in the TV-series had a lot in 

common such as they were all women, they were born with their powers and the human 

life is sacred in comparison to other creatures that exist in the series. The comparison 

showed that there are significant differences between the witches in the TV-series and 

the witches in Wicca. Practicing witches within Wicca is part of a religion where rituals 

are of high importance and the Goddess and God are worshiped. These are the most 

important discrepancies that are not a part of witches in TV-series.  The question about 

why the series are so similar has been analyzed with theories about moral panic and 

post-feminism to show how social structures can play a part in how TV-series are 

written. The conclusions that I have reached is that the witches in the series are 

portrayed very similar. They are all women, they have inherited their abilities as witches 

and they keep searching for love and are in a constant battle with evil. Elements that 

could have effected this portrayal are the theories about moral panic, that discusses the 

fighting against evil, and postfeminism, that discusses the love aspect and the fact that 

they are all women.  The witches in the series and the witches within wicca are very 

different. The biggest one is the fact that wicca is a religion that involves rituals for the 

God and Goddess. This has no part of the portrayal of witches in the TV-series.  
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1 Inledning 

Häxor, varulvar och vampyrer. Populärkulturen är full av övernaturliga väsen. Det är 

TV-serier, filmer och böcker inom fantasy-genren som på senaste tiden har exploderat. I 

den här undersökningen har jag valt att fokusera på häxor, eftersom jag har läst och sett 

mycket av allt detta som har uppkommit de senaste åren och har fått uppfattningen att 

häxor framställs på ett liknande sätt i dessa medier. Jag har dock inte känt igen denna 

framställning av häxor i undervisning eller läsning om wicca.  

   Mitt intresse för ämnet uppstod i och med att jag undrade vad utövande häxor inom 

wicca egentligen har gemensamt med dem som kallas detsamma i populärkulturen. Jag 

har själv ett personligt intresse för fantasyserier och speciellt häxor är något jag har 

tyckt om sedan jag var liten. Denna undersökning gav mig en chans att skriva om ett av 

mina intressen. Jag ser även en problematik i att det undervisas så lite om wicca i 

grundskolan och gymnasiet och den enda kontakt eleverna i skolan får med häxor är just 

i populärkultur. Detta baserat på egna observationer då jag har sett att världreligionerna 

oftast får nästan allt utrymme inom religionsundervisningen. Det oroar mig att det finns 

ungdomarna i skolan som inte vet att det finns en religion med medlemmar som kallas 

häxor, något jag upplevt i kontakt med elever. Wicca får inte plats i undervisningen, 

främst för att ge rum till bland annat världsreligionerna som tar upp den större delen av 

undervisningen. På grund av detta blir mitt intresse stort i att undersöka vilken bild man 

får av häxor från TV-serier men också hur den bilden ter sig mot litteratur om wicca. 

    Utgångspunkten för uppsatsen har legat i TV-serier där en undersökning av hur 

häxorna framställs har gjorts utifrån olika tematiseringar. Jag har undersökt 

karaktärsdrag för personerna kallade häxor, hur utövningen av den magi och gemenskap 

som kommer av att vara häxa ser ut samt vilket moraliskt och etiskt tankesätt som ligger 

bakom de val som görs. Undersökningen fortsätter sedan med en jämförelse med 

litteratur om wicca samt wiccautövning för att se hur framställnigen i serierna 

överensstämmer med verkligenhetens häxor, med utgångspunkt i skillnaderna då jag 

finner skillnaderna mer intressanta. Även en analys om vad som kan ha påverkat 

skapandet av TV-serierna utifrån teorier kring religion och populärkultur, har gjorts. 

   Handlingen och viktiga händelser kommer redogöras för i uppsatsen vilket innebär att 

samtliga valda serier avslöjas i uppsatsen. 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Häxor är ett fenomen just nu och används brett i populärkulturen. Skolans undervisning 

om wicca är bristfällande om den ens existerar. Jag ser därför ett utbildning- och 

religionsvetenskapligt problem, vilket har lett till framtagandet av frågeställningarna. 

Jag har sett att populärkultur genererar den huvudsakliga bild, av häxor ,till en 

generation som kanske inte ens vet att det finns en religion där utövarna kan kalla sig 

häxor. Om populärkulturen är vad som ligger till grund för barn och ungdomars 

uppfattning om vad en häxa är och framställningen inom populärkulturen skiljer sig från 

verklighetens häxor blir utbildningsproblemet stora, utifrån en religionslärares 

perspektiv. Fokusen kommer därför ligga på skillnader mellan TV-serier och wiccansk 

litteratur på grund av att likheter inte genererar samma problem.  

Följande frågeställningar har därför tagits fram: 

 

 Hur framställs häxor i amerikanska TV-serier under 2000-talet, med avseende på 

karaktärsdrag, utövning och tankesätt? 

 Vilka möjliga yttre faktorer påverkar framställningen av häxor i TV-serier? 

 Hur skiljer sig denna framställning från beskrivningar av wicca i wiccansk 

litteratur? 

1.2 Tidigare forskning 

I "Investigating Charmed - The Magic Power of TV", skriven av Karin Beeler och Stan 

Beeler, är en del i en bokserie som heter "Investigating cult TV". Syftet med denna 

bokserie är att undersöka fandomen och skapandet av olika TV-serier. Charmed är den 

engelska titeln på Förhäxad, vilket är en av de TV-serier som jag undersöker. De 

skriver att Förhäxad är en serie med fokus på starka kvinnor. K. Beeler och S. Beeler 

hävdar att serien är skapad utifrån den feministiska tredje vågen, vilket ger ett nytt sätt 

att se på vad det är att vara en stark kvinna. De menar att den feministiska tredje vågen 

inte nödvändigtvis ställer sig motsägelsefull mellan den feministiska traditionella synen 

på jämställdhet och modemedvetna, attraktiva kvinnor. K. Beeler och S. Beeler 

använder uttrycket Girl Power för att beskriva serien vilket är ett ett begrepp starkt 

förknippat med både tredje vågens feminism och postfeminism.  Dessa feminism-

begrepp används synonymt i deras bok.
1
  

                                                 
1
 Beeler, Karin & Beeler, Stan (2007) Investigating Charmed - The Magic Power of TV. London - New 

York; I.B. Tauris. s.i-9 



  
 

3 

   I boken har författarna gjort en textanalys av Förhäxad för att undersöka hur den 

framställer den wiccanska tron. De menar att det finns några generella troskategorier för 

wiccaner och det är dessa de fokuserar på i denna analys.
2
 Detta är något även jag gör, 

dock jämför jag en generell bild av häxor i TV-serier med wicca. K. Beeler och S. 

Beeler bör komma fram till några intressanta slutsatser som kan påverka min 

undersökning, påpekas bör att de främst söker efter likheter i sin jämförelse. 

   "Glamorous witchcraft: gender and magic in teen film and television" (2002) är en 

artikel skriven Rachel Moseley där hon undersöker, vad hon kallar, tonårsfilmer och 

serier med fokus på de sätt som dessa behandlar identitetsbildning, kvinnliga gränser 

och representationen av häxor. Hon gör detta utifrån postfeminism. Begreppet Girl 

Power beskriver Moseley som ett begrepp som hör nära samman med postfeminism. 

Detta framställs genom att den kvinnliga kraften, eller styrkan, hyllas samtidigt som den 

konventionella synen på vad som är feminint är närvarande. Inom postfeminism 

behöver inte det traditionellt kvinnliga och den kvinnliga styrkan stå emot varandra. 

Kvinnorna kan framställas både som feminina och feminister och detta behöver alltså 

inte vara mitsägelsefullt. Detta är hennes infallvinkel i undersökningen.
3
 Hur våra 

undersökningar relateras till varandra återkommer jag till i diskussionsdelen av 

uppsatsen. 

   Christine Jarvis har skrivit en artikel som heter "Becoming a Woman Through Wicca: 

Witches and Wiccans in Contemporary Teen Fiction" (2008) där hon undersöker 

bokserier som handlar om unga tjejer som tar till sig wicca. Dessa böcker presenterar 

inte häxor som övernaturliga varelser med krafter utan som ett religiöst val. Fokusen 

ligger på tankar om sexualitet och kroppsuppfattning hos unga tjejer. Hon undersöker 

alltså wicca i ungdomslitteratur vilket hon beskriver som väldigt ovanligt. Hon lyfter att 

de flesta häxor som framställs i populärkultur är övernaturliga.
4
 Skillnaden här från min 

uppsats är att hon undersöker wicca medan jag undersöker häxor i populärkultur. På 

grund av detta får jag inte så mycket stöd från denna undersökningen. Dock kan denna 

stödja det resultat jag kommer fram till. 

   "Saints, Seers and Sorceresses: Femininity and the Spiritual Supernatural in 

Contemporary U.S. Film and Television" (2008) är en avhandling skriven av Megan E. 

Bigginger. Hon utgår ifrån Spiritual Supernatural, vilket är en korsning av det andliga 

                                                 
2
 Beeler K. & Beeler S. (2007). s.9-10 

3
 Moseley, Rachel. Glamorous witchcraft: gender and magic in teen film and television. Oxford journals. 

Screen 43 no 4 (2002): 403-422 
4
 Jarvis, Christine (2008) Becoming a Woman Trough Wicca: Witches and Wiccans in Contemporary 

Teen Fiction. Springer Science+Business Media, LCC 2008. Published online: 23 January 2008 s.44 
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och det övernaturliga, för att undersöka diskursen om feminint och kvinnligt i 

amerikansk kultur på 2000-talet. Hon menar att under 90 och 00-talet så har häxor i 

populärkultur allt mer svarat mot moraliska koder som kan ses om religiösa, därav 

begreppet andlighet i begreppet Spiritual Supernatural.
5
  

   Endast en av dessa har samma fokus som jag och det är Moseleys artikel, hennes teori 

om postfeminism återkommer i framförallt diskussionen av arbetet. 

1.3 Bakgrund 

Nedan redogörs för relevant bakgrundsinformation samt begreppshantering. 

1.3.1 Populärkultur och genrer 

Vad är då populärkultur? Wiktorin redogör får några kriterier som visar på vad 

populärkultur är. Den är kommersiell, lättillgänglig och den är folklig - vilket innebär 

att den ger folk vad de vill ha. Detta innebär också att den kan avspegla människors 

önskningar och behov. Populärkultur är gjort för att konsumeras av en bred krets.
6
 

Religion i populärkulturens tjänst skapas väldigt sällan av experter på området religion, 

eller en specifik religion. Samspelet mellan religion och populärkultur kan antingen vara 

ett media som har inslag av det religiösa men kan också vara religion förpackad som ett 

populärkulturellt medie. Specifik religiösa praktik saknas ofta, vilket gör det svårt för 

religionsvetare att undersöka populärkultur. De grupper i samhället som vanligtvis har 

religiöst tolkningsföreträde, tillexempel präster och teologer, har det inte i 

populärkultur. Detta kan leda till stort missnöje om skaparna inte rådfrågar experter på 

området. Ett tydligt exempel på detta är Mel Gibsons film The Passion of the Christ där 

han fick utstå mycket kritik på grund av just detta.
7
 Religion och populärkultur 

diskuteras ytterligare i teoriavsnittet. 

   Genre är ett begrepp som ofta används när man talar om populärkultur. Ordet är en 

fransk term för "sort" eller "klass". Genrer är viktiga då de ger konsumenten en bild av 

vad hen kan vänta sig från produkten.
8
 I korta drag beskrivs fantasy-genren som en 

historia som bryter mot vår uppfattning av naturens lagar. Det bryter mot det vi förstår 

som verklighetsförankrat och förnuftigt. En produkt i denna genren kan antingen 

                                                 
5
 Biddinger, Megan E. (2012) Saints, Seers, and Sorceresses: Femininity and the Spiritual Supernatural 

in Contemporary U.S. Film and Television. The University of Michigan. s.1-6 
6
 Wiktorin, Pierre (2011) Religion och populärkultur: Från Harry Potter till Left Behind. Lund; Sekel 

Bokförlag s.19 
7
 Wiktorin (2011) s.24-25 

8
 Berger, Arthur A. (1992) Popular Culture Genres - Theories and Texts. Newbury Park, California; Sage 

Publications, Inc. s.xi-xiii 
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utspelas i vår värld men oftare i en sekundär sådan. Element som anses vara icke 

trovärdigt i vår värld är logiska i fantasyvärlden, exempelvis talande djur. Detta är den 

stora skillnaden mellan fantasy och si-fi där element som är teoretiskt möjliga i en 

framtid tar plats. Skillnaden mellan skräck och fantasy är att medan de övernaturliga 

inslagen i fantasy ses som normala är de den totala motsatsen i skräck, där de här 

inslagen ses som skrämmande just eftersom de inte är normala.
9
 Genrer var centralt för 

urvalprocessen av TV-serierna då en skräckserie skulle ha ett helt annat syfte av 

framställningen av häxor än vad en fantasyserie skulle ha. 

1.3.2 Wicca och dess begrepp 

Flera begrepp som berör wicca används i uppsatsen. Jag ska nu kort förklara vad en del 

av dessa innebär för att tydliggöra det resultat som redogörs för. Ett centralt begrepp är 

wicca. Wicca är en samtida hednisk religion och dess medlemmar kallas wiccaner eller 

häxor. Häxorna tillhör ofta en coven vilket är en grupp häxor med en eller två ledare 

som samlas för att utöva sin magi och religion. Det finns olika wiccatraditioner och 

olika covens kan tillhöra olika traditioner.  

   Dr. Gerald B. Gardner (1889-1964) brukar beskrivas som fadern eller grundaren till 

modern wicca.
10

 På 1950-talet började han träna människor, i sin coven, som ville bli 

häxor. Den nya religionen fick namnet wicca.
11

  

   Wicca är en mångfacetterad religion och det finns flera olika varianter. Laila Wiberg 

räknar upp sammanlagt 17 olika traditioner i boken Gudar och Gudinnors Återkomst 

(2000).  En av de största riktningarna är den gardnerianska traditionen som härstammar 

från Gerald Gardner.
12

 Denna tradition representeras av Gardners bok, Witchcraft 

Today, i min undersökning. Även författarna till den andra valda litteraturen, Starhawk 

och Scott Cunningham, har egna traditioner redogjorda för av Wiberg. Starhawks wicca 

har en politisk inriktning och engagerar sig mycket i miljöfrågor. Denna tradition 

bygger på litteratur och föreläsningar av Starhawk. Cunninghamwicca följer 

Cunninghams litteratur och tankar kring ensamlevande wicca. Han ställer sig alltså 

emot covens och den hierarki som finns inom dessa.
13

 Tre olika traditioner representeras 

alltså i uppsatsen genom litteratur skriven av skaparna/grundarna till de olika 

                                                 
9
 Ekholm, Steven (2000) En guide till fantasy. Stockholm; Bokförlaget Natur och Kultur. s.68-69 

10
  Wiberg, Laila. Wicca: Religion på frammarsch. I Gudar och Gudinnors Återkomst. Carlsson, Carl-

Gustav & Frisk, Liselotte (red.), 197-216. Umeå; Umeå Universitet, 2000 
11

 Salomonsen, Jone (2002) Enchanted Feminism: Ritual, Gender and Divinity among the Reclaiming 

Witches of San Francisco. New York; Routledge  s.7 
12

 Wiberg (2000) s.208 
13

 Wiberg (2000) s.209-210 
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traditionerna. Visat här är att traditionerna inom wicca ser olika ut men också att de 

finns fler traditioner som inte redogörs för. Majoriteten av traditionerna följer samma 

mönster men eftersom covens är självstyrda kan det även finnas variationer inom 

samma tradition.
14

 Starhawks bok, tillexempel, redogör för en traditions utövande och 

hon skriver själv att vissa wiccaner från andra traditioner kanske inte håller med henne i 

sin beskrivning. Men hon menar att de övergripande värderingarna och inställningarna 

som förekommer är vanliga för alla som tillhör religionen.
15

 

   Energi är ett begrepp som jag använder ofta och det är starkt förknippat med wicca. 

Energi är, enligt Cunnigham, termen för den omätbara kraften som existerar i alla 

naturliga objekt och varelser.
16

 Starhawk beskriver energi som något hela universum är 

uppbyggt av,all materia och energimönster förändras konstant.
17

 Det är en subtil kraft 

som vi alla kan uppfatta.
18

 Reinkarnation återkommer under uppsatsens gång. Detta är 

läran om återfödelse vilket är processen där själen återföds i en ny mänsklig form efter 

döden. Detta är en av grundsatserna inom wicca.
19

 Även karma är återkommande och 

detta innebär tanken om att goda gärningar ger god energi och dåliga gärningar ger 

negativ energi. Begreppet hör ihop med tanken om att man inte får skada någon.
20

 

Pentagram är en femuddig stjärna som länge har använts som en beskyddande 

symbol.
21

 Idag är symbolen starkt förknippad med wicca.
22

 

1.4 Material 

Under den här rubriken redogör jag för det material som valts samt avgränsningar och 

tematiseringar som har varit nödvändiga. 

1.4.1 Kriterier för val av material 

Flera kriterier sattes upp för urval av TV-serier. Det första kriteriet är de ska vara nyare 

serier, sända främst på 2000-talet. Kriterium två är att de ska vara 

amerikanskproducerade. Att alla serierna skulle vara amerikanska är viktigt då det bör 

                                                 
14

 Wiberg (2000) s.210 
15

 Starhawk (1999) The Spiral Dance - A rebirth of the ancient religion of the great Goddess. San 

Francisco; HarperOne. s.35 
16

 Cunningham, Scott (2008) Living Wicca. Woodbury; Llewellyn Publications. s. 149-154 
17

 Starhawk (1999) s.155 
18

 Starhawk (1999) s.67 
19

 Cunningham (2008) s.152 
20

 Cunningham (2008) s.36 
21

 Se Bilaga A, Bild 2 
22

 Cunningham (2008) s.152 
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föreligga ungefär samma förutsättningar och liknande tankesätt bakom seriens 

skapande. Annars riskerar jag att det finns olikheter länderna emellan, så som sociala 

och kulturella skillnader. Detta är inte fokusen för uppsatsen och därför är det viktigt att 

alla serierna kommer från samma land. Det tredje kriteriet är att serierna ska tillhöra 

fantasygenren till skillnad från skräckgenren. Ytterligare kriterier sattes upp för mig 

själv för att begränsa urvalet då det finns många att välja mellan. Minst två serier ska ha 

häxor i huvudrollen. Jag personligen ville ha en serie där häxor får en biroll för att jag 

finner det intressant om även dessa framställningar av häxor är lika eller har stora 

skillnader. Viktigt för mig är även att jag vill ha mycket material från serierna och att de 

har sänds utspritt under 2000-talet så inte alla var från samma år. Serierna ska även vara 

relativt välkända. Mer information för val av material finns under avgränsningar. 

   När det gäller de skriftliga källorna har andra kriterier använts. Det första är att 

litteraturen ska vara guider för hur man utövar wicca då detta kommer ge mig mer 

material för frågeställningarna. Det andra kriteriet är att de skulle vara populära böcker 

som sålts i många exemplar och där författarna räknas som högt ansedda inom 

kretsarna.  

1.4.2 Förhäxad (1998-2006)  

Förhäxad började sändas i USA under 1998 under titeln Charmed. På svenska blev 

namnet Förhäxad och det är så serien kommer benämnas i uppsatsen.
23

 Constance M. 

Burge var exekutiv producent under de första säsongerna och hennes fokus låg på de 

systerliga banden och upptäckandet av deras arv som häxor. Serien började sedan 

kontrolleras av producenten Brad Kern och då skiftade fokusen till tuffa och annorlunda 

kläder och konstanta relationsproblem.
24

 

   Denna serie valdes för att det är en långkörare och därför har mycket användbart 

material. Jag har själv en personlig relation till denna serie då det var en av de första jag 

började se på och den introducerade mig till fantasy-genren och väckte mitt intresse för 

sådan populärkultur. Huvudrollerna är häxor vilket gör att just häxor har mycket 

utrymme i serien. Karaktärerna i serien är genomtänkta och utvecklas under seriens 

gång. 

                                                 
23

 IMDb. IMDb.com inc. Förhäxad. 1990-2014.  

http://www.imdb.com/title/tt0158552/?ref_=nv_sr_1  (Hämtad 2014-04-10) 
24

 IMDb. IMDb.com inc. Förhäxad - Travia. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt0158552/trivia?ref_=tt_trv_trv (Hämtad 2014-04-10) 
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1.4.3 The Vampire Diaries (2009-pågående) 

The Vampire Diaries började sändas 2009 och det spelas fortfarande in nya avsnitt.
25

 

Jag har därför begränsat mig till att använda de fyra första säsongerna från 2009-2013. 

Detta på grund av att den femte säsongen inte är en avslutad säsong. Serien är baserad 

på en bokserie med samma namn skriven av L.J Smith. Den första volymen av 

bokserien kom ut 1991 och den sista 2011.
26

 

  Denna serie valdes för att jag tyckte det skulle vara intressant att även ha med en serie 

i undersökningen där inte fokus låg på häxor men där de ändå har en stor roll. Detta på 

grund av att det kan visa om häxor ser generellt likadana ut i alla sorters serier med 

häxor i eller om det finns skillnader beroende på var seriens fokus ligger. Det fanns då 

flera serier att välja på men jag valde denna för att häxor har en större roll här och att 

serien har pågått i några år och därför fanns mer material att tillgå.  

1.4.4 Witches of East End (2013-pågående) 

Första säsongen av Witches of East End började sändas hösten 2013 och säsong två 

beräknas började någon gång under 2014.
27

 Serien går under genrerna drama och 

fantasy.
28

  Witches of East End är baserad på en bok med samma namn skriven av 

Melissa de la Cruz som utkom 2011. 
29

 

    Denna serie valdes för att jag behövde minst en till serie där häxorna var i 

huvudrollen. Jag insåg att endast en serie till var möjlig för undersökningen på grund av 

tidsgränsen för arbetet och då bestämde jag att en serie till där häxorna var i fokus var 

nödvändigt. Den valdes även på grund av hur pass ny serien är, vilket leder till att mina 

tre valda serier sprider ut sig jämnt och väl under 2000-talet.  

1.4.5 Witchcraft Today 

Witchcraft Today (1995) är en bok skriven av Dr. Gerald B. Gardner (1884-1964).
30

 

Gardner brukar beskrivas som fadern till modern wicca och han är även grundaren av 

                                                 
25

 IMDb. IMDb.com inc. The Vampire Diaries. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt1405406/?ref_=nv_sr_1 (Hämtad 2014-04-10) 
26

 L.J Smith Official Site. L.J Smith. Bibliography. 2010-2013 

http://ljanesmith.net/author/bibliography  (Hämtad 2014-04-10) 
27

 IMDb. IMDb.com inc. Witches of East End - Episode List. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt2288064/episodes?season=1&ref_=tt_eps_sn_1 (Hämtad 2014-04-10) 
28

 IMDb. IMDb.com inc. Witches of East End. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt2288064/?ref_=ttep_ep_tt (Hämtad 2014-04-10) 
29

 Melissa de la Cruz Official Site. Mel's Books. 2009 

http://melissa-delacruz.com/index.php/books/ (Hämtad 2015-03-13) 
30

 Gardner, Gerald B. (1955) Witchcraft Today. New York; The Citadel Press. 
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Museum of Witchcraft.
31

 Introduktionen till boken är skriven av Dr. Margaret Murry 

och hon beskriver att boken handlar om Gardner som säger sig ha hittat, i flera delar av 

England, människor som utövar ritualer, samma eller liknande riter som utfördes av så 

kallade häxor under medeltiden.
32

  Boken redogör för hur häxor utövar sin tro och lever 

som häxor.  

   Jag ansåg denna bok relevant för min undersökning då Gardner är ett så stort namn 

inom wicca. Som tidigare nämns brukar han benämnas som dess fader och på grund av 

detta kan man inte utesluta honom i en undersökning om wicca. Hans böcker är därför 

inte vetenskaplig forskning utan räknas som religiösa urkunder, precis som den andra 

valda litteraturen. Är dock värt att upprepas då det är viktigt att ha detta i åtanke.  

1.4.6 Living Wicca 

Living Wicca (2008) är en bok skriven av Scott Cunningham. Boken är en 

instruktionsbok för den ensamma wicca-utövaren.
33

 Jag valde denna bok för att jag hade 

läst den innan uppsatsarbetet började och anser att den tar upp sådana saker som jag 

letade efter i val av litteratur. Cunningham har själv praktiserat magi i över 20 år och 

har skrivit över 30 böcker om ämnet. Han var högst aktiv inom wicca-kretsar innan han 

avled 1993.
34

 Boken har även tryckts i många upplagor och har sålts i många 

exemplar.
35

 Viktigt att ha i åtanke med denna boken är att den är skriven för ensamma 

utövare, inte för dem som utövar sin religion i en coven vilket gör denna tradition olik 

de andra två som framställs i undersökningen. Även Cunninghams bok är en religiös 

urkund. 

1.4.7 The Spiral Dance 

The Spiral Dance: A rebirth of the ancient religion of the Goddess (1999) är skriven av 

Starhawk. Denna bok anses vara en av de stora anledningarna till att wicca har spridits i 

USA. Boken är en bästsäljare som hade sålts i över 300 000 exemplar år 2000. The 

Spiral Dance anses vara den bästa manualen och introduktionsboken av wicca i alla 

                                                 
31

 Google.Google böcker. 2012.  

http://books.google.se/books/about/Witchcraft_Today.html?id=iBkRAQAAIAAJ&redir_esc=y (Hämtad 

2014-08-27) 
32

 Murray, Margaret. Introduction. I Witchcraft Today. Gardner, Gerald B (red), 15-16 New York; The 

Citadel Press, 1995 
33

 Cunningham (2008)  s.xiii 
34

 Cunningham (2008) 
35

 Cunningham (2008)  
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dess former och traditioner.
36

 Denna bok valdes på grund av att den sålts i väldigt 

många exemplar och för att författarinnan är så pass respekterad inom ämnet. Trots att 

denna bok utgavs för första gången 1979 så har den släppts i flera utgåvor varav den 

senaste 1999. Detta pekar på att litteraturen är lika aktuell idag som den var då och 

därför kan antas vara viktig inom wiccautövning. The Spiral Dance är även den en 

religiös urkund. 

1.4.8 Avgränsningar 

Jag bestämde mig rätt snabbt att tre TV-serier var vad jag skulle kunna hinna ta mig 

igenom men valet av serier var inte fullt lika enkelt. Jag har tidigare nämnt varför jag 

har valt de serier jag gjort men jag har inte förklarat varför de valdes framför andra 

serier. En avgränsning jag gjorde var att begränsa serierna till 2000-talet för att de inte 

skulle bli för olika framställningar i serierna och för att det annars skulle bli alldeles för 

många att välja mellan. Ytterligare en anledning till årtalet är att mycket litteratur kring 

wicca är nyare och jag ville att åren på serierna skulle överrensstämma någorlunda väl 

med åren för publicering av litteraturen.  

  Förhäxad anser jag var den enda självklara serien att ha med i undersökningen. Jag har 

inte kunnat finna en serie på 2000-talet som har pågått i så pass många säsonger och 

som fokuserar lika mycket på häxor som just Förhäxad gör. Jag har sett denna serie 

många gånger, för nöjets skull, och visste i och med det att serien skulle passa det här 

ändamålet mycket väl. Denna serie började dock sändas 1998 och referenser från de 

tidigare säsongerna kommer finnas, detta för att förklaringar kring vad det är att vara 

häxa kommer i början av seriens gång. Trots att serien började några år för tidigt för 

min avgränsning anser jag ändå att den kan vara med för att större delen av serien 

faktiskt sändes på 2000-talet.  

  Jag nämnde ovan att jag ville ha med en serie där fokus inte låg på häxor men där de 

fortfarande hade en stor roll. Där fanns det fler serier att välja mellan, till exempel True 

Blood (2008-pågående). The Vampire Diaries valdes framför denna serie på grund av 

att i True Blood är inte häxor en genomgående del av serien, utan det varierar i utrymme 

till skillnad från The Vampire Diaries där häxor är med i stort sätt alla avsnitt.
37

 The 

Originals (2013-pågående) hade också kunnat vara ett alternativ men denna serie är en 

                                                 
36

 Salomonsen (2002) s.9 
37

 IMDb. IMDb.com inc. True Blood. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt0844441/?ref_=nv_sr_1 (Hämtad 2014-04-11) 
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spin-off på The Vampire Diaries och då ansåg jag att orginalserien var att föredra.
38

 The 

Vampire Diaries har även pågått längre vilket gav mig mer material att arbeta med.  

  Witches of East End hade också ett antal alternativ som skulle kunna ta dennes plats. 

Exempelvis finns American Horror Story: Coven (2013-2014) som är säsong tre av TV-

serien.
39

 Skillnaden där är att American Horror Story är en skräckserie vilket gjorde att 

jag ansåg att Witches of East End var att föredra då den tillhör liknande genrer som de 

andra valda serierna.
40

 Ett annat alternativ hade varit The Secret Circle (2011-2012) 

som även den fokuserar på häxor.
41

 Ett problem jag finner med den serien är att boken 

den är baserad på är även den skriven av L.J Smith, samma person som har skrivit 

böckerna The Vampire Diaries är baserad på. 
42

 Jag anser att det var vettigt att undvika 

att ha två serier som är baserad på böcker av samma författarinna och eftersom jag hade 

möjligheten att välja en annan serie så gjorde jag detta av just den anledningen.  

    När det kommer till litteraturen gjordes en avgränsning om att det skulle vara 

litteratur som främst beskriver utövande av wicca eller liknande handböcker som 

redogör för hur man går tillväga. Detta eftersom de oftast är skrivna av wiccautövare 

och det anser jag ge en bättre bild av wiccautövning, för syftet av arbetet, än om någon 

utifrån skulle skriva en liknande bok. Denna sorts litteratur ger mig en bild över hur en 

häxa bör praktisera wicca, vilket inte nödvändigtvis speglar verkligheten. Detta är 

viktigt att ha i åtanke. Litteratur med utifrånperspektiv kan dock vara att föredra 

beroende på undersökningens infallsvinkel och syfte, dock inte i mitt fall. 

1.5 Metod och teori 

Nedan redogörs för  de metoder och teorier som ligger till grund för undersökningen. 

1.5.1 Tematiseringar 

Tematiseringar har behövts göras för att på ett tydligare sätt kunna redogöra för 

resultatet av undersökningen. De gör också att jag inom varje tematisering kan komma 

fram till en generell slutsats om häxor i TV-serier. Utan tematiseringar hade det varit 

                                                 
38

 IMDb. IMDb.com inc. The Originals. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt2632424/?ref_=nv_sr_1  (Hämtad 2014-04-11) 
39

 IMDb. IMDb.com inc. American Horror Story - Episode List. 1990-2014 
http://www.imdb.com/title/tt1844624/episodes?season=3&ref_=tt_eps_sn_3 (Hämtad 2014-04-11) 
40

 IMDb. IMDb.com inc. American Horror Story. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt1844624/?ref_=ttep_ep_tt (Hämtad 2014-04-11) 
41

 IMDb. IMDb.com inc. The Secret Circle. 1990-2014 

http://www.imdb.com/title/tt1837654/?ref_=nv_sr_1 (Hämtad 2014-04-11) 
42

 L.J Smith Official Site. L.J Smith. Bibliography. 2010-2013 

http://ljanesmith.net/author/bibliography  (Hämtad 2014-04-10) 
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svårt att varva de tre serierna med varandra och jag anser att dessa jag har valt ut 

kommer underlätta att följa den röda tråden i arbetet. 

    Jag har valt att göra större och generella tematiseringar som delvis har fått 

underrubriker eller egna tematiseringar i sig själv. Det är främst i redogörelsen över hur 

häxor ser ut i TV-serier där tematiseringar känns mest relevanta och det är utifrån det 

materialet som jag valt teman.  

    Det första temat kallade jag karaktärsdrag. Det kan till exempelvis vara kön, ålder, 

personliga drag och så vidare som är gemensamt för de häxor som har huvudrollerna i 

serierna som undersökts.Tematisering två kommer kallas utövning och där kommer jag 

ta upp ritualer, material och symboler. Den tredje tematiseringen har jag valt att kalla 

tankesätt. Här kommer jag ta upp etik och moral, världssyn och människosyn. Dessa 

teman är även mallen över vad jag kommer att leta efter i den litteratur som valts. Vissa 

teman fick ytterligare underrubriker för lättare bearbetning och tydligare 

resultatredovisning. För ytterligare förtydligande redogörs tematiseringarna och dess 

underteman i tabell 1: 

Tematiseringar: Undertematiseringar: 

Karaktärsdrag Har inget undertema 

Utövning Symboler och heliga ting 

Krafter och hjälpmedel 

Tankesätt Etik och moral 

Världs- och människosyn 

Tabell 1: Studiens tematiseringar 

1.5.2 Metod 

Flera metoder har kommit till användning för undersökningen. Jag ska redogöra för 

vilka som har varit användbara och på vilket sätt för att sedan gå vidare med hur jag i 

praktiken gick till väga för att göra undersökningen. 

    Kvalitativ innehållsanalys kom väl till hands när det gällde att undersöka serierna. 

Sjävla termen innehållsanalys åsyftar en undersökning som görs på ett material som kan 

vara antingen muntligt, skriftligt eller i bild.
43

 Kvalitativ innehållsanalys kan tillexempel 

syfta på en undersökningen av en text där forskaren inte ska mäta något i materialet, 

tillskillnad från kvantitativ innehållsanalys. Metoden används när man skall utföra en 

tolkning av det innehåll man har, en mer komplicerad sådan där inte en mätning räcker 

                                                 
43

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007) Metodpraktiken. 

Stockholm; Norstedts Juridik AB. s.223 
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till.
44

 Den kvalitativa innehållsanalysen går ut på att man tar ut de väsentliga delarna 

genom noggrann bearbetning. Man fokuserar på dess helhet och kontext för att besvara 

diverse frågeställningar. Den kvalitativas fördel över den kvantitativa innehållsanalysen 

är att materialet i dess helhet fångas upp iställer för resultatet av beståndsdelar.
45

 Jag 

ansåg detta att föredra då denna formen av innehållsanalys gör att man ser till hela 

materialet. Detta var främst gynnsamt då tankesätt var ett av de teman som skulle 

undersökas. För att undersöka detta behöver man se till seriernas och dess karaktärers 

helhet och längre händelseförlopp. Detsamma gäller för litteraturen då man även där 

behöver se till de wiccanska traditionernas helheter. Under fler teman hade det blivit 

problematiskt att kvantifiera som exempelvis karaktärsdrag. Där är det inte relevant 

eller gynnsamt för undersökningen hur ofta eller i vilken utsträckning dessa saker ställs 

fram, utan främst att det gör det samt i vilken kontext. Mätning hade till stor del inte 

gett det resultat jag eftersökte samt besvarat mina frågeställningar. 

   Jag har även använt mig av diskursanalys. Diskurs kan kort definieras som sättet att 

tala om något. Men det kan också vara sättet att kommunicera på andra sätt så som i 

bilder eller skrift.
46

 De analysverktyg som kom väl tillhands är analogikedjor. Det 

handlar om att ta fram identitetskonstruktioner som på olika sätt visar vad det är att, i 

mitt fall, vara häxa.
47

 Detta gjorde jag genom att jämför de olika materialen med 

varandra för att få fram nyckelingridienser eller termer som visar vad diskursen 

innehåller. Med sådana kedjor kan jag som forskare få fram något om gränserna för den 

aktuella diskursen och vad som ryms inom den.
48

 Denna metod har kommit till 

användning då jag på ett sätt undersöker de olika diskurserna om häxor. Dels diskursen i 

TV-serier men också diskursen bland wiccaner i verkligheten. Det finns inga färdiga 

mallar för hur man ska använda dessa analyser så jag har då tagit delar som kunde 

komma till användning och använt dessa för att lättare bearbeta materialet.  

    De teman som har använts, som redogjorts för ovan, är självvalda. Det fanns inga 

element i dessa metoder för att komma fram till, eller välja ut, tematiseringarna. Jag 

valde därför att göra breda sådana, som kan innefatta allt som är relevant utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv. Dessa teman låg till grund för undersökningen av TV-

serierna och redogörs för under rubriken tematiseringar med text och en tabell, tabell 1. 

                                                 
44

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012) Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund; Studentlitteratur AB. s. 50-51 
45

 Esaiasson m.fl (2007) s.234 
46

 Bergström & Boréus (2012) s. 356 
47

 Bergström & Boréus (2012) s. 387 
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 Bergström & Boréus (2012) s. 389 
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Tematiseringarna återfinns även i tabell 2, TV-seriernas analogikedjor, och tabell 3, 

litteraturens analogikedjor. Jag såg vartenda avsnitt i alla tre serierna. Med mina 

tematiseringar i åtanke skrev jag ner allt som kunde infalla under dessa, i varje serie. 

Dessa anteckningar bearbetades sedan. Här använder jag mig alltså av innehållsanalysen 

där jag undersöker och tolkar förekomsten av visst beteende, symboler och handlingar 

för att se om det är vanligt förekommande men också om förekomsterna dyker upp i alla 

de undersökta serierna. När denna process gjorts kan jag göra analogikedjor som sedan 

redovisas för som resultat. Jag valde att göra analogikedjor separat per tematisering då 

detta kan ge en tydligare resultatredovisning. En analogikedja ger alltså ett ramverk för 

vad det är att vara häxa i TV-serier. Skapandet av analogikedjor är en lång process där 

man skär ner materialet till beståndsdelar.
49

 Jag har tagit bort och lagt till tills färdiga 

analogikedjor skapats för alla tre tematiseringar. Detta har gjorts genom att först se en 

serie och utefter det fått analogikedjor för att sedan undersöka nästa serie. Då ser man 

om vissa av nyckeltermerna i kedjan behöver tas bort för det stämmer inte överrens med 

en annan serie. Att exempelvis häxor framställs som unga vackra kvinnor är något som 

sent kommer in i analogikedjan då detta inte blir tydligt fören man har sett alla tre 

serierna. Dessa kedjor redovisas sedan för i text i resultat-delen samt i tabell 2 nedan: 

Tematisering Analogikedja 

Karaktärsdrag Kvinna-ung-vacker-arv-kärleksökande-mentalt 

starka-hemlig identitet-naturligt goda-kamp mot 

ondska. 

Utövning  

- Symboler och heliga ting Pentagram-helig bok-amulett-salvia. 

- Krafter och hjälpmedel Medfödda krafter-spå framtiden-formler-ritualer-

övernaturliga varleser-4,5 element. 

Tankesätt  

- Etik och moral Kamp mot ondska-regler-personlig uppoffring-

personlig vinning-själviskt tänkande. 

- Världs- och människosyn Hjälpande-skyldigheter-brott mot häxregler-

personlig uppoffring-människolivets helighet-

relation till det onda. 

Tabell 2: TV-seriernas analogikedjor 
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    Litteraturen, som redovisats för under rubriken material, bearbetades efter att den 

första frågeställningen besvarats. Då hade jag en klar bild för mig hur häxor 

framställdes i TV-serier och kunde därefter söka efter skillnader i litteraturen. 

Litteraturen bearbetades på ett liknande sätt. Utifrån tematiseringarna gjorde jag 

analogikedjor och kunde sedan jämföra dessa med de som gjorts för TV-serierna. 

Genom detta får jag en klar bild över vad för skillnader som fanns mellan litteraturen 

och TV-serierna. Litteraturens analogikedjor redogörs för i tabell 3, nedan: 

Tematisering Analogikedja 

Karaktärsdrag Man/kvinna-hemlig kultur-coven/solitär tillhörighet. 

Utövning Coven-religiös ledare-Guden/Gudinnan-ritualer-

ritualverktyg-individuell helig bok-formler-energi-4 

element-magi/kraft. 

Tankesätt Ockulta läror-religion-ingen gemensam trosuppfattning-

ingen gemensam helig bok-inte skada någon-

reinkarnation-karma-ta hand om naturen/planeten-bön. 

Tabell 3: Jämförande litteraturens analogikedjor 

1.5.3 Metoddiskussion 

Mycket material har används i min uppsats. Men frågan är om det är tillräckligt mycket 

ändå. Tre serier valdes för att det var så pass mycket material jag skulle hinna ta mig 

igenom. Men kan tre serier ge en generell syn av hur häxor framställs i TV-serier när 

det finns så många serier som handlar om häxor? Jag har valt relativt olika serier som är 

producerade under olika delar av 2000-talet. Seriernas skillnader gör att jag anser att jag 

kan komma fram till en generell slutsats om diskursen. Hade jag istället valt att endast 

se vissa valda avsnitt i serierna hade jag kunna ha med fler serier i undersökningen och 

därmed fått en bredare bild av framställningen som undersöks. Men med detta hade det 

även funnits problem, som jag anser vara större. Ser man endast vissa avsnitt i en serie 

missar man helhetsbilden och man missar även viktiga element, som jag letade efter. 

Det hade kunnat bli så att en serie inte gav mig några svar på mina tematiseringar då fel 

avsnitt hade valts. Det hade även blivit svårare att jämföra serierna med varandra med 

så lite material från varje serie. Jag anser därför att mitt val av att ha färre serier men att 

se allt material var att föredra till min uppsats. 

   När det gäller litteraturen så finns det ett liknande problem. Wicca ser annorlunda ut 

för olika personer och olika covens i olika traditioner. Det blir då ett problem att försöka 
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ta fram en generell bild ur endast tre olika böcker. Dock kan man anta att 

huvudelementen i wicca är något lika varandra i de flesta covens något som Starhawk 

påpekar i sin bok. Hon menar att trots de olikheter som förekommer inom de olika 

wiccanska traditionerna är etiken och värderingarna densamma för alla traditioner.
50

 

Valet av två bästsäljande guider om hur man utövar wicca gör att jag lyckats få ut en hel 

del om hur en wiccan kan leva och utöva sin tro. Dock bör jag åter lyfta kritik mot att 

traditionerna litteraturen är val ifrån är så pass olik och kan anses normativ.  

   Genom mitt egna engagemang i populärkultur om häxor vet jag redan att det finns 

skillnader mellan framställning i TV-serierna och i utövandet av wicca. Men i vilken 

utsträckning det skiljer sig från varandra och inom vilka områden är vad min studie 

visar på i senare delar.  

   När det kommer till själva valen av metoderna så valdes diskurs- och innehållsanalys 

då jag anser att dessa två var de som på bästa sätt skulle göra att jag kunde bearbeta 

materialet. Jag har använt analogikedjorna som ett hjälpmedel för strukturering och 

bearbetning. Genom metoderna har resultatet kunnat bearbetas. Det kan dock kritiseras 

att jag har använt mig av metoderna för lite genom min bearbetning och att dessa inte 

gav mig tematiseringar. Jag anser att jag har använt metoderna på ett sådant sätt att de 

blivit gynnsamma för mig. Även min egen förförståelse och vetskap om det aktuella 

ämnet bör lyftas. Detta kan ha lett till både för och nackdelar för uppsatsen. Denna 

vetskap har definitivt haft en stor inverkan på hur frågeställningarna har utformats, på 

gott och ont.  

1.5.4 Teori 

Pierre Wiktorin, religionshistoriker, menar att det finns tre sätt att studera populärkultur 

som forskare. Man kan för det första fokusera på upphovmannen. Detta gör man genom 

att fokusera på intentioner och den skapande individens bakgrund. Status och 

personlighet är även centralt. Men man kan även fokusera på produkten i sig vilken 

innebär att man särskiljer produkten från upphovsmänniskan. Här ligger den kulturella 

miljön och aktiviteten den skapats i i fokus. Vilken genre produkten ingår i och vem den 

är skapad för är även det centralt. Man söker här efter pusselbitar, så som symboler och 

social miljö, som visar hur betraktaren uppfattar produkten. Det tredje sätten handlar om 

att studera hur konsumenten uppfattar produkten. Hur man diskuterar kring produkten 

och vilka reaktioner som väcks. Här tonas skaparen ner och fokusen ligger på hur en 
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person, eller en grupp i samhället uppfattar det aktuella populärkulturella fenomenet. 

Dock är det vanligaste att forskaren kombinerar två av de tre sätten.
51

 

    Religion som populärkultur eller populärkultur med inslag av det religiösa skapas 

sällan av experter eller utbildade inom den religion som framställs i den aktuella 

produkten. Ritualer och andra religiösa aktiviteter saknas ofta, vilket är sådana element 

som religionsforskare brukar fokusera på. Som religionsförmedlare har därför 

populärkultur en låg status och kan ses som en anomali eftersom religionsspecialister 

inte ligger bakom produktionen. Dessa produkter produceras av människor som av olika 

anledningar vill ha religiösa inslag i sin skapelse.
52

 Individerna som ligger bakom dessa 

medier ses ofta ner på av de akademiska forskarna samt de religiösa specialisterna för 

deras användning av symboler och deras religiösa ställningstagande. Detta är något man 

bör vara medveten om när man arbetar med forskning om populärkultur och religion.
53

 

Det finns två kategorier för religion i populärkultur. Den första är populärkultur i 

religionens tjänst, vilket innebär att mediet framför ett religiöst budskap eller framställer 

en religiös händelse. Den andra kategorin är religion i populärkulturens tjänst vilket 

innebär att det inte är lika givet att ett religiöst budskap ska förmedlas. Det kan vara att 

mediet bygger på religiösa värderingar.
54

 Den sociala miljön, symboler som brukas och 

språket som används är alla delar av hur betraktarens bild av mediet kommer se ut. Om 

man fokuserar på produktionen är det viktigt vem mediet är ämnat för, i vilket 

sammanhang det skapats och vilken genre det ingår i. Allt detta kan ge en bättre 

förståelse av konstruktionen som ligger bakom.
55

 När religiöst innehåll skapas ur 

populärkultur, av en individ, skiljer sig inte denna från annan konstruktion av 

religiositet.  

   Trots att det inte uttrycks ett religiöst budskap, eller förmedlas som ett sådant, kan 

tittarna se element de anser vara religiösa. Det krävs inte att serien medvetet förmedlar 

religion då publiken kan finna element som ingen annan ser.
56

 

   Wiktorin talar om hur samhällsuppbyggnad och problem kan påverka hur 

populärkultur ser ut och vilka religiösa komponenter som förekommer. Konstruktionen 

av det goda och det onda är en sådan förekomst i dessa medier. Exempel på en sådan 

kallar han moral panic vilket handlar om vi- och dom-tänkande och har väckts fram ur 
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rädslan för terrorism i USA.
57

 I populärkultur framträder detta som att den onda sidan är 

skoningslös men så är även den goda sidan i kampen för det rätta. Den onda sidan må 

vara mer brutal och den goda sidans handlingar rättfärdigas på grund av att den krigar 

för det goda.
58
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2 TV-seriernas handling 

Under den här rubriken redogör jag för handlingarna för de tre serierna som har valts. 

Detta för att ge förståelse om namn och liknande som återkommer i resultatdelen. 

2.1 Förhäxad (1998-2006) 

Serien handlar om tre systrar, Prue, Piper och Phoebe Halliwell som bor i San Francisco 

och är ättlingar till ett helt led av kvinnliga häxor.
59

 I första avsnittet av serien flyttar 

Phoebe hem till sina två systrar som bor kvar i deras familjehem, som har ägts av deras 

familj i generationer. Uppe på vinden hittar Phoebe en mycket gammal bok som kallas 

Book of Shadows och innehåller trollformler. Phoebe läser en och då får systrarna sina 

krafter. I boken står även historier om deras familj och om den första häxan i familjen, 

Melinda Warren, som hade tre krafter; hon kunde flytta objekt med tanken, förutse 

framtiden samt stanna tiden.
60

  

   Systrarna får var och en en av dessa krafter; Prue flyttar objekt, Piper stannar tiden 

och Phoebe ser framtiden. Dessutom är deras födelse förutspådd. En profetia säger att 

Melinda Warrens släktlinje kommer kulminera i födelsen av tre systrar, som kommer 

vara de mäktigaste häxorna någonsin, The Charmed Ones. De kommer ha The Power of 

Three som gör att de tillsammans kan utföra ännu mäktigare magi.
61

  

  Med tiden utvecklas deras krafter så att de blir större eller en får en kraft till som hör 

ihop med den de redan har. Prue lär sig sedan astral projektion, vilket innebär att hon 

kan projicera sin kropp. Dock kan hon då endast då använda den projicerade kroppen 

och hennes riktiga befinner sig i vad som liknar sömn.
62

 Piper som sedan tidigare fryser 

tiden lär sig också att snabba på molekylernas rörelse vilket leder till att föremål och 

varelser sprängs.
63

 Phoebe lär sig snabbt att även se det förflutna. 
64

 Hon får även sedan 

kraften som kallas empati, vilket innebär att hon känner vad andra människor känner.
65

 

  Stor roll i serien har Leo Wyatt, han är vad som kallas en Whitelighter. Sådana 

personer är skyddsänglar för bland annat häxor och även de har olika krafter.
66

 Dessa 
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personer är goda människor som har dött och sedan fått chansen att bli en Whitelighter 

och i och med det blir, till viss del, odödliga.
67

 Leo kommer sedan att bli Pipers man.
68

 

  När säsong fyra börjar har Prue dött och The Power of Three existerar inte längre. De 

kvarvarande systrarna får då veta att de har ännu en syster som adopterades bort av 

deras mor då hon fick barn med sin Whitelighter, vilket inte var tillåtet. Paige, som är 

yngst av systrarna, kommer in i serien och The Charmed Ones återuppstår. Paige har, 

precis som Prue, kraften att flytta objekt med tanken. Men eftersom hon är till hälften 

Whitelighter fungerar hennes krafter lite annorlunda. 
69

 

   Serien sändes i åtta säsonger och pågick framtill 2006. Serien tillhör, enligt IMDb, 

genrerna drama, fantasy och mysterium.
70

 

2.2 The Vampire Diaries (2009-pågående) 

Serien följer Elena, en helt vanlig high school-tjej som faller för den nya killen på 

skolan, Stefan. Stefan och hans bror Damon är vampyrer och Elena dras mellan dessa 

två. Serien fokuserar på vampyrer men Elenas bästa vän, Bonnie, är en häxa. Hon 

kommer från en släkt av häxor som har emigrerat från Salem under häxprocesserna. När 

serien börjar vet inte Bonnie om att hon är häxa, trots att hennes mormor har försökt 

berätta det för henne. Det börjar med att hon är synsk och känner på sig saker eller ser 

bilder när hon rör vid något eller någon.
71

 Men hennes krafter är inte begränsade till en 

gåva, hon får saker att hända med tanken som att till exempel skapa eld.
72

 Häxor i serien 

är naturens tjänare och vampyrer är en skymf mot naturen. Bonnie dras därför mellan 

hur hon ska hantera vampyrerna i hennes liv.
73

 

  Serien är nu (2014) inne på sin femte säsong och har blivit förnyad för att göra säsong 

sex. The Vampire Diaries kategoriseras, enligt IMDb, under genrerna drama, fantasy, 

skräck, mysterie, romantik och thriller.
74

 Serien utspelar sig i Mystic Falls, Virginia.
75
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2.3 Witches of East End (2013-pågående) 

Serien handlar om systrarna Freya och Ingrid som i första avsnittet får reda på att de är 

häxor. Deras mamma, Joanna, som också är häxa, har en förbannelse över sig som gör 

att hon är odödlig men också att hennes döttrar dör unga. När de dött så blir hon gravid 

direkt och föder samma döttrar om och om igen. I detta liv valde hon att inte berätta för 

sina döttrar att de är häxor, i hopp om att det kommer att hindra dem från att dö unga. 

Moster Wendy har även hon en förbannelse över sig, hon kan förvandla sig till en katt 

och har därmed nio liv.
76

 Wendy lär systrarna om magi och förklarar att krafterna 

kommer från olika ställen på olika personer. Wendy själv drivs av instinkter, Freya 

drivs av känslor och kommer därför kunna förstå människors önskningar och skapa 

kärleksdrycker, Ingrid som styrs av hjärnan blir bra på att skriva trollformler och Joanna 

kan göra mycket mer än de andra häxorna i familjen då hon drivs av alla delarna.
77

 

Vissa saker kan de göra utan trollformler men för andra saker krävs sådana och de läses 

på latin.
78

 Serien utspelar sig i Long Island, New York, i en liten stad som heter North 

Hampton.
79

 

   Kärlek är centralt redan i första avsnittet då Freya har sin förlovningsfest och hennes 

fästmans bror dyker upp. Detta drar igång en kärlekstriangel som pågår under säsongens 

gång.
80

 Men familjen hotas av en skiftare, en övernaturlig varelse som kan förvandla sig 

till att se ut som någon annan och de måste försöka komma på vem den här personen 

är.
81
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3 Resultat 

I det här avsnittet redogörs för resultatet av undersökningen utifrån de valda 

tematiseringarna. 

3.1  Karaktärsdrag 

Som tidigare nämnts i bakgrunden till mina TV-serier så är alla huvudrollerna kvinnor i 

samtliga serier. I Förhäxad är det tre kvinnor som har huvudrollen vilka alla är i 20-

årsåldern. De är ättlingar till en lång linje av kvinnliga häxor vars syfte har varit att 

kämpa mot ondskan.
82

 Det är ytterst ovanligt med manliga häxor i serien och de flesta 

som dyker upp är barn.
83

 Det är inte förrän i säsong sex som en vuxen manlig häxa är 

med för första gången och han har slutat använda magi för att han anser sig inte kunna 

kontrollera det.
84

 De tre systrarnas mormor, som kommer tillbaka som ande i flera 

avsnitt av serien, har varit gift fyra gånger och säger till systrarna att män inte kan 

anförtros magi för att de är svaga och ondskan tar över.
85

 

    I Witches of East End ser huvudrollerna liknande ut. Där är det fyra kvinnor som har 

de största rollerna varav döttrarna  även de är i 20-årsåldern medan mamma och moster 

ser ut att vara i 40-årsåldern men det sägs inte i serien.
86

 Dock är manliga häxor inte 

fullt lika ovanligt i denna serie. Joanna, som är mamman i familjen, berättar att hon 

också har en son som man kan ana att även han är häxa.
87

 I sista avsnittet av säsongen 

får man även veta att de två männen som har störst roller i serien även de är häxor.
88

 

Huvudrollshäxan i The Vampire Diaries är också en kvinna och även hennes familj är 

en linje av kvinnliga häxor. Bonnie är tonåring vilket man kan utläsa då hon går på high 

school och är så långt den yngsta av huvudrollerna som är häxa.
89

 I denna serie dyker 

även manliga trollkarlar upp lite då och då och den första som är med förklarar att 

manliga häxor hellre vill kallas trollkarlar. 
90

 Dessa manliga häxor i serien kan moraliskt 

ifrågasättas då de hjälper onda varelser mer än människor. Det är dock inte uteslutande 

manliga häxor som gör detta utan det dyker även upp kvinnliga häxor som även de 
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hjälper onda vampyrer.
91

 Intressant är hur de manliga häxorna framställs, som antingen 

hjälper de onda eller inte kan kontrollera sina krafter.  

   Det är ingen tvekan om att kvinnor har en större roll i serierna som undersökts än vad 

männen har. Vad som är intressant under den här rubriken är hur man valt att 

karaktärerna ska vara och vad som är gemensamt är att de är kvinnor, unga och vackra. 

Men vad som också är intressant är hur deras personligheter framställs. Exempelvis har 

kärlek en central roll i alla tre serierna. I Förhäxad är det kärlekskarusell på 

kärlekskarusell. Prue är den systern som har minst kärleksdrama under seriens gång 

vilket kan bero på att hon inte är med i så många säsonger. Redan i första avsnittet 

träffar hon en gammal pojkvän och kärleken väcks till liv igen.
92

 Deras relation pågår av 

och till i hela första säsongen. Prue vill till och med berätta för honom att hon är häxa 

men är så orolig över hur han ska ta nyheten att hon läser en sanningsformel. Den gör 

inte bara att han sanningsenligt kommer säga hur han känner inför att hon är häxa men 

han kommer också glömma bort vad hon sagt till honom när formeln slutar verka.
93

 

Efter att hennes pojkvän dör håller hon sig borta från kärlek ett tag.
94

 Men hon hinner 

trots detta ha ett antal män i sitt liv under de tre säsongerna hon är med i serien.
95

 Även 

Piper jagar kärleken i serien. Hon träffar sin blivande man redan i första säsongen och 

de gifter sig i säsong tre.
96

 Men trots detta har de många upp-och-ned-gångar och under 

tiden hinner Piper med att träffa ett flertal män och de hinner även med en 

kärlekstriangel.
97

 Lillasyster Phoebe är den spontana systern som inte direkt har några 

planer för livet överhuvudtaget.
98

 Hon är väldigt passionerad och har många flyktiga 

men även långa relationer under seriens gång. Trots detta hinner hon även vara gift tre 

gånger.
99

 När Paige kommer in i bilden blir hon lillasyster och är väldigt lik Phoebe. 

Phoebes personlighet ändras från att framställas som ung och impulsiv och den sortens 

personlighet tas över av Paige. Liknande Phoebe har Paige flera korta relationer men 

även hon gifter sig mot seriens slut.
100

  

                                                 
91

 The Vampire Diaries (2010) S02E11 
92

 Förhäxad (1998) S01E01 
93

 Förhäxad (1998) S01E08 
94

 Förhäxad (1999) S01E22 
95

 Förhäxad (2000- 2001) S02E20, S03E12  
96

 Förhäxad (1998-2001) S01E07, S03E15 
97

 Förhäxad (1999) S02E06 
98

 Förhäxad (1998) S01E01 
99

 Förhäxad (2002-2006) S04E15, S08E05, S08E22 
100

 Förhäxad  (2006) S08E16 



  
 

24 

   Kärlekskaruseller tycks vara ett tema i dessa serier då Witches of East End börjar med 

lillasyster Freyas förlovningsfest. Som tidigare nämnt dyker där hennes fästmans bror 

upp och det startar en kärlekstriangel som pågår i hela första säsongen.
101

 Storasyster 

hinner träffa flera killar under säsongens gång medan moster och mamma endast har 

någon enstaka relation.
102

 I The Vampire Diaries är det Bonnie som är vår centrala 

karaktär och hon har också flera flyktiga kärleksförbindelser under säsongernas gång.
103

 

Men även hon finner kärleken i en kille hon är tillsammans med i flera säsonger.
104

 

   Kärlek har varit ytterst centralt i alla serierna, inte bara för att de träffar män och 

väldigt tydligt söker efter kärleksrelationer, men också på grund av sättet de tala om 

kärlek och män. De enda undantagen här tycks vara mamma Johanna och moster 

Wendy i Witches of East End. Men trots att det emellanåt tycks vara så att kvinnorna 

gör allt för kärleken och för att finna den så framställs de även som starka, de klarar sig 

själva och återhämtar sig efter tragedier. Jag drar denna slutsats utifrån att flera av 

kvinnorna har haft relationer med män som avlidit. Phoebe var i sitt första äktenskap 

gift med en halvdemon som sedan blev helt ond och hon dödade honom till slut med 

hjälp av sina systrar.
105

 Ingrids första kärlek dör och kommer tillbaka som ett spöke. 

Hon väljer att hjälpa honom vidare till efterlivet trots att hon aldrig kommer få se 

honom igen.
106

 Bonnies pojkvän dör två gånger. Första gången han dog räddade hon 

honom genom mörk magi, något som inte är tillåtet för häxor i The Vampire Diaries.
107

 

Den andra gången han dör hanterar hon det på ett helt annat sätt. Hon tar tillbaka honom 

genom att offra sig själv och därigenom tar hon hans plats.
108

 Därför kan jag anta att 

trots deras jakt på kärleken så är de också starka kvinnor som kan ta svåra beslut och 

återhämta sig efteråt.  

   Det finns häx-regler som måste följas. En av dessa säger att deras identitet som häxor 

måste hållas hemlig för omvärlden. I Förhäxad gäller regeln om det inte är tvunget att 

avslöjas för att rädda en människa.
109

 I Witches of East End ser det lite annorlunda ut då 

de inte slåss mot onda varelser på samma sätt så deras identiteter måste alltid hållas 
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hemligt.
110

 Även i The Vampire Diaries är det en regel som dock inte tycks hållas på 

särskilt väl.
111

 I Witches of East End talas det inte om att häxorna ska ha ett specifikt 

syfte med sina krafter, som att slåss mot ondskan. Häxorna kommer här från en helt 

annan värld och familjen i fokus har flytt därifrån då tjejernas morfar har tagit över 

tronen och startat krig. Även han är en häxa och talas om som en ond häxa.
112

 I The 

Vampire Diaries berättas det om att häxor tjänar naturen och deras jobb är att uppehålla 

balansen genom att slåss mot onda varelser. Vampyrer är onaturliga varlser och ska 

därför inte existera.
113

 I två av de tre serierna kan vi alltså se att häxornas syfte är att 

tjäna naturen och skydda mänsligheten och naturen mot ondska. Detta hindrar dock inte 

häxor från att vara onda varelser själva men de har då brutit sitt uppdrag. 

3.2  Utövning 

Denna rubrik har fått ett par underrubriker för tydlighet. Under dessa kommer det 

redogöras för hur, i praktiken, häxorna utövar sina krafter.  

3.2.1  Symboler och heliga ting 

Serierna har inte haft så många olika symboler i sig, den enda symbol alla tre serierna 

har gemensamt är pentagrammet.
114

 Familjen i Witches of East End har denna symbol 

på sin heliga bok som kallas Grimoire.
115

 Pentagrammet används också frekvent vid 

ritualer i serien.
116

 Även Bonnie använder sig av pentagram vid ritualer som en symbol 

som ska dra till sig energi för att ritualen ska bli möjlig. Detta görs genom att måla 

symbolen på en vägg eller golvet där ritualen utförs.
117

 Systrarna i Förhäxad har även 

de använt symbolen vid ritualer, dock inte så ofta som man kan tro med tanke på hur 

lång serien är. Phoebe förklarar att pentagrammet är en symbol för god energi men att 

de onda har stulit den för egen vinning.
118

 

   Det finns ett antal heliga ting som är gemensamt för flera av serierna, med lite olika 

användningsområden. I Förhäxad besöker Phoebe en ockult affär för att köpa en 
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amulett. Dessa används för olika saker som till exempel beskydd eller lycka.
119

 I The 

Vampire Diaries används amuletter för att binda en förtrollning och amuletten blir då 

nyckeln till att även bryta den. 
120

 I Witches of East End bränns salvia för tur.
121

 Att 

salvia bränns tycks vara vanligt, i The Vampire Diaries bränns det bland annat inför en 

ritual.
122

 Även i Förhäxad förekommer detta på bland annat fredagen den 13:e för att 

föra tur eller lycka med sig.
123

  

3.2.2  Krafter och hjälpmedel 

Alla häxorna i alla serierna är födda med sina krafter och, som tagits upp i bakgrunden, 

är deras krafter fysiska. De har inte valt att vara häxor och de kan heller inte sluta vara 

det. Phoebe nämner att det finns magiska häxor, som dem själva, men det finns även 

andra som kallar sig häxor.
124

 Detta är ingenting som har tagits upp i de andra serierna 

men skulle kunna vara en referens till wiccaner. Förhäxad är den enda av de tre serierna 

som tar upp högtider eller dagar som ses som extra magiska där deras krafter blir 

starkare. De kallar dessa sabbaten, höstdagjämningen samt vårdagjämningen men 

förklarar inte nämnvärt deras betydelse eller varför deras krafter blir starkare under de 

dagarna. Dessa dagar ses som extra magiska och systrarnas krafter kan bli starkare. 

Under vårdagsjämningen träffar de andra häxor för ritualer som görs nakna. Dessa 

kvinnor tycks vara häxor utan medfödda krafter och kan vara en ytterligare referens till 

wiccaner.
125

 

   I Witches of East End används tarotkort för att läsa framtiden, men de kan även läsa 

drömmar, aurer och handflator. Kvinnorna i denna serien måste väldigt ofta läsa 

trollformler för att få saker att hända.
126

 Dessa formler läses på latin och de beskriver att 

en del formler har konsekvenser och därför alltid ska vara varsam med hur man 

använder magi. De har en helig familjebok med formler och ritualer som kallas 

Grimoire. Den används för att utbilda och lära den yngre generationen om vad det är att 

vara häxa men den innehåller även mycket magi och det är ofta dit häxorna i serien 

vänder sig för att finna lösningar på problem de står inför.
127

 Grimoar benämns även i 
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Förhäxad men där som en ond version av Book of Shadows, vilket är deras familjebok 

och fungerar på samma sätt som i Witches of East End.
128

 

   I Witches of East End är tända ljus och pentagram centralt vid ritualer. Det brukar 

även vara flera personer som gör ritualen om möjligt, ju fler ju bättre. Detta på grund av 

att magin ökar och blir mer kraftfull och flera häxor hjälps åt. Medan de gör ritualen 

håller de varandra i händerna för att dela energi.
129

 En del övernaturliga varelser finns i 

Witches of East End, till exempel spöken men vampyrer finns inte i denna serie, vilket 

är en kontrast mot de andra två undersökta serierna.
130

 I The Vampire Diaries finns det 

en hel del övernaturliga varelser. Det är dels vampyrer och varulvar men även 

dubbelgångare.
131

 Alla övernaturliga varelser som dör hamnar på, vad de kallar för, 

andra sidan vilket är som en övernaturlig skärseld.
132

 Häxorna som finns där bestämmer 

reglerna för vad häxor får och inte får göra. Följer man inte dessa leder det till 

konsekvenser.
133

 Förhäxad är den av de tre serierna som har flest fantasi- och 

övernaturliga varelser. Det finns allt från älvor och troll till vampyrer och amor.
134

 En 

annan intressant varelse är Döden, eller Dödsängel som man också kan säga, som 

kommer för att ta själen till efterlivet. Döden är varken ond eller god utan måste finnas 

för att uppehålla balansen i världen.
135

  

    Häxorna i The Vampire Diaries har en egen grimoire och varje häxa eller familj har 

en egen sådan som har byggts på under årens gång.
136

 När de läser formler i den här 

serien talar de ett annat språk som låter som latin, men de säger i serien att det inte är 

latin utan snarare ett utdött språk som ingen har hört talas om. För att utföra en tung 

ritual kan de kalla på de fyra elementen (jord, vind, vatten och eld) för energi.
137

 Genom 

att göra detta klarar de av att göra tyngre magi. De kan även kalla på döda häxor för att 

få mer energi.
138

 Tung magi och ritualer innerbär mer komplicerade sådana som sällan 

utförs. Det innebär att de behöver hjälp på något sett för att utföra dessa så som 
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elementen, döda häxor eller något annat de kan dra energi ifrån. Även i denna serie kan 

häxor förutse saker i drömmar, sådana drömmar kallar de profetiska drömmar.
139

 

   I Förhäxad är det födda orakel som läser i kristallkulor och att spå i händerna är 

"gypsy magic". Detta är alltså inget som födda häxor utövar eller använder för att se 

framtiden.
140

 Men häxor har andra sätt att spå i framtiden så som tarotkort, runor och 

teblad samt att även deras drömmar kan vara profetiska.
141

 Här kan inte häxor använda 

sina krafter för egen vinning. Gör de det leder det till konsekvenser, stora som små.
142

 

Systrarna i Förhäxad kan använda sina individuella krafter med tanken men till de saker 

de inte kan utföra använder de formler och dessa läses på engelska.
143

 I Förhäxad talar 

de om fem element (jord, luft, vatten, eld och metall) och om dessa sammanstrålar leder 

det till stor magisk kraft.
144

   

3.3 Tankesätt 

Jag har även här valt att dela upp temat i underrubriker för tydlighet. 

3.3.1 Etik och moral 

I Förhäxad krigar de goda mot de onda. Systrarna är människor men de onda varelser 

de krigar mot är det inte. De är demoner eller trollkarlar och dessa dödar systrarna, eller 

som de kallar det, utplånar dem.
145

 Häxor beskrivs i The Vampire Diaries som tjänare 

av naturen och deras jobb är att motarbeta obalans i naturen.
146

 

      Det finns både goda och onda häxor. De goda skadar ingen, följer häx-regler och 

kämpar mot onda varelser medan de onda försöker ta de goda häxornas krafter. En av 

reglerna som måste följas är att de inte får använda sina krafter för egen vinning. 

Småsaker kommer de undan med men när Phoebe till exempel använder sin kraft för att 

vinna på lotto raderas texten på lottobiljetten så hon inte kan få ut några pengar.
147

 

Använder de en trollformel för egen vinning slår det oftast snett och får 

konsekvenser.
148

 Detta beror på att de har fått sina krafter i syfte att skydda världen och 
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människorna i den, det är därför moraliskt fel att använda dem för sin egen vinning. Att 

systrarna ibland bryter detta visar hur de resonerar kring den regeln och att de inte alltid 

är överrens om att det är fel och varför. I Witches of East End talar Wendy om 

conjuring, vilket är när man frammanar något till exempel pengar eller en TV. Hon 

förklarar att för att frammana något så måste det komma från någonstans vilket innebär 

att det är stöld och hon förklarar för sina systerdöttrar att de inte får göra detta. Deras 

magi ska inte användas för egen vinning utan det ska användas för goda ting.
149

 Regler 

om magin för egen vinning återkommer alltså i två av de tre serierna. Det visar på att 

deras krafter och den magi de besitter har någon form av värde eller syfte och inte skall 

utnyttjas. Systrarna i Förhäxad får endast använda sina krafter i beskyddande syfte, inte 

som hämnd. I ett avsnitt väljer systrarna att använda sina krafter för att ge igen på en 

granne som inte plockar upp efter sin hund. Strax efter får Phoebe en syn som visar att 

hon i framtiden kommer att avrättas. Systrarna reser då framåt i tiden för att få reda på 

vad som hände och ifall de kan stoppa det. De lär sig att börjar de rucka på gränserna 

för vad de får göra med sina krafter växer detta till större och större snedsteg. De lär sig 

också att acceptera konsekvenser då Phoebe, i resan, valde att låta sig bli avrättad då 

hon fått reda på att hon hade mördat en våldtäktsman. De lärde sig om konsekvenser för 

sina handlingar och att de inte står över lagen.
150

  

   Säsongsavslutningen i säsong ett, av Förhäxad, visar prov på systrarnas moraliska 

ståndpunkt. De har då fastnat i en tidsloop som är skapad av en demon. När Prues 

pojkvän dör får de en chans att stoppa demonerna som ligger bakom men Piper och 

Phoebe tänkte att om de låter dagen starta om igen så kommer han att leva. Prue väljer 

att utplåna demonerna istället för att inte riskera att ännu fler skulle dö om dagen 

startade om igen. 
151

 Jag tolkar detta som att Prue ser på den stora bilden och inser att 

man kan bli tvungen att offra en för att rädda många. Just detta är något som berörs 

olika i serierna. I The Vampire Diares handlar den stora moralfrågan om vampyrerna. 

Det finns originalvampyrer som är nästan omöjliga att döda och de är mycket onda. Om 

en originalvampyr dör så dör alla vampyrer i hens blodled vilket skulle innebära att alla 

vampyrer dör om alla originalvampyrer dör. En plan har gjorts för att döda den värsta av 

dem men Bonnie förstör planen och låter den äldsta av dem leva för att hennes mamma 

har blivit vampyr genom hans blodlinje. Hon förstör planen och låter då alla dessa 
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vampyrer leva, inklusive den onda orginalvampyren för att rädda sin mamma.
152

 Man 

kan se detta på två sätt, den första är att hon gör vad som helst för dem hon älskar och 

ignorerar konsekvenserna som kommer av det. Men det kan också ses som själviskt att 

hon väljer en person över så många liv som hade kunnat räddas och människor som 

kommer dödas på grund av att dessa vampyrer lever. Detta är en stor kontrast från 

Förhäxad där denna fråga oftast löses genom att alltid placera de oskyldiga före dem 

själva och därmed kan få offra dem de älskar. Ett annat exempel från The Vampire 

Diaries är hur Bonnie tidigt i serien börjar hjälpa vampyrer, som är hennes naturliga 

fiende, för att hjälpa sina vänner.
153

 Detta är ytterligare ett exempel på hur olika häxorna 

i de två serierna hanterar sitt öde och de etiska överväganden som kommer med det. 

Bonnie tycks göra sina val utifrån hjärtat medan systrarna i Förhäxad i mycket större 

utsträckning följer sitt kall, dock inte uteslutande. 

  I Förhäxad finns vad som kallas möjligheternas fönster, som pågår i 48 timmar. Detta 

innebär att en varelse eller häxa kan välja mellan det goda eller det onda. Detta måste 

ske av fri vilja och är något som den onda och goda sidan kommit överens om. Om de 

begår en ond handling blir de mörka och kommer bli onda varelser. 
154

 Valfrihet är en 

väldigt viktigt del i världen de lever i trots att de kan välja den onda sidan.   

   Ödet existerar i Förhäxads värld, som levande varelser. Ödet ger systrarna chansen att 

lämna allt som har med häxkonst och den övernaturliga världen bakom sig då de har 

uppfyllt sitt syfte tidigare än de trodde att de skulle. Detta skulle innebära att de inte 

längre skulle bli attackerade och jagade av onda varelser men de skulle också betyda att 

de inte längre kan skydda människor. Piper och Phoebe vill göra detta. De vill ha ett 

normalt liv med kärlek, jobb och barn vilket de har märkt är väldigt svårt. Piper har 

även fått veta av en läkare att hon inte kan få barn på grund av skador mot magområdet 

vilket har kommit av alla kamper de har fått utstå. Men i sista stund väljer de att 

fortstätta med sitt liv som det är, på grund av hur det känns att rädda oskyldiga 

människor.
155

 Om man har sett hela serien vet man vilken möjlighet det här är för dem. 

De har förlorat många de älskar på grund av sitt öde och deras privatliv och arbetsliv har 

lidit av det genom åren. Att de väljer att fortsätta visar, enligt mig, en hel del om deras 

egna moraliska ståndpunkt och att de väljer bort allt de egentligen vill ha för att det är 

rätt visar hur viktigt det är för dem att göra gott. En liknande chans uppstår för dem 
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senare i serien. Då fejkar de sin egen död, dels för att de har poliser efter sig men också 

för att de vill leva vanliga liv.
156

 Det fungerar ett tag men Paige som är en whitelighter 

blir kallade av sina skyddslingar, vilket är något hon inte kan stänga av. Hennes nya 

skyddsling heter Billie och hon kommer in i systrarnas liv och hjälper dem för att lätta 

på bördan av att vara häxa.
157

De tar till slut tillbaka sina identiteter då de även den här 

gången inte kunde låta ondskan skada människor när de kunde göra något åt det.
158

 Ödet 

existerar inte som en varlse i de andra serierna men i Witches of East End så talat de om 

ödet som något man tror på. Wendy säger "What's meant to happen will happen".
159

 

3.3.2 Världs- och människosyn 

Systrarna i Förhäxad framställs som godtrogna. Det händer ofta i serien att de 

människor som kommer till dem för hjälp visar sig vara onda.
160

 Jag tolkar detta som att 

de vill hjälpa alla och de gör hellre detta även fast de inte vet något om personerna som 

kommer för hjälp och försöker lura dem. De är väldigt viktiga för varandra och de 

skulle göra i stort sätt vad som helst för att rädda varandra. Phoebe ställer en fråga till 

sina systrar om vad de skulle göra om ett hus började brinna, rädda en syster eller fem 

främlingar. Alla tre skulle rädda en syster. Men detta ändras då Prue hamnar i en annan 

dimension tillsammans med en av apokalypsens fyra ryttare. Om de väljer att rädda 

Prue räddar de också ryttaren vilket skulle leda till jordens undergång. De väljer ändå att 

rädda Prue tills Phoebe får en syn om vad som kommer hända om ryttarna återförenas. 

De ändrar då sin plan och väljer att offra Prue. De lyckas dock få tillbaka henne av en 

slump och hon höll med dem i deras val. I slutet av avsnittet har de ändrat sitt svar till 

att rädda fem främlingar över en syster.
161

 Detta avsnitt tar upp moral och människosyn 

på ett tydligt vis. Det visar också på att de har en skyldighet till världen på grund av vad 

de är födda till att bli. Deras jobb är att skydda världen och för första gången inser de att 

de måste göra detta till varje pris.  

  Phoebes första man, Cole, är en halvdemon. Detta innebär att han är till hälften 

människa. Phoebe skyddar honom och försvarar honom när han gör något ont för hon 

anser honom vara även människa.
162

 Phoebes relation till Cole visar på hur blåögd man 
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kan bli när man är kär. Hon älskar honom så hon förlåter honom för vad han har gjort i 

sitt förflutna. Trots att han faller tillbaka till detta då och då försöker hon få tillbaka 

honom till sin mänskliga sida istället för att utplåna honom. Detta säger en del om hur 

kärleken framställs men också hur synen på människan är och det kan vara så att han får 

leva just för att han är hälften människa. 

   Vad som även visar på deras människosyn är i det avsnittet Prue dör. De hamnar på 

nyheterna när de använder sina krafter. Häxor måste hållas hemliga och detta avsnitt 

visar tydligt varför. Trots att de har media efter sig slutar de inte skydda sin oskyldiga, 

vilket är vad de kallar människor de ska skydda, fast de hamnar på nyheterna igen. De 

tänkte att det är ett problem de får lösa senare men de måste skydda sin oskyldige för 

stunden, trots konsekvenserna det får för dem.
163

   

  Ödet återkommer även i sista säsongen och informerar systrarna om att de har en stor 

fiende kvar och för att systrarna ska bli starka nog att vinna behöver Leo, Pipers make 

och systrarnas whitelitghter, dö. Piper kommer till en lösning där de fryser ner Leo och 

de får tillbaka honom om de vinner den sista striden.
164

 De visar sig vara Billie, en ung 

häxa de tagit in under sina vingar, och hennes syster som är det stora hotet. Billies 

syster blev kidnappad av demoner som barn och Billie, med hjälp av systrarna, lyckades 

hitta henne. Det visade sig att Billies syster hade blivit omvänd och hon lyckas 

manipulera Billie att systrarna är själviska och onda och måste därför dödas. Systrarna 

har svårt med att de för att vinna striden måste döda Bille och hennes syster, eftersom 

de är mänskliga och de har aldrig dödat människor innan. De försöker finna en annan 

lösning.
165

 Mitt i sista striden förstår Billie att hon blivit manipulerad och byter sida, 

vilket slutar med att hon dödar sin syster i självförsvar.
166

 Som vi har sett är det inte 

bara reglerna som styr vad systrarna gör och inte gör. De utplånar onda varelser men när 

de kommer till människor som är onda blir det svårare för dem. De tycks ha en klar linje 

mellan människor och andra varelser och de prioriterar människor högre.  

   När Witches of East End börjar bli Joanna misstänkt för ett mord. Det finns ett vittne 

som Wendy utför någon form av magi på för att hon inte ska kunna vittna. Först gör hon 

något som gör att kvinnan börjar blöda ur munnen och inte kan tala.
167

 Sedan utför hon 

en annan magi som ska få henne att glömma men det slutar med att kvinnan blir galen. 
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Wendy ville inte att de skulle bli så illa för kvinnan och hon har skuldkänslor. De åker 

till henne på sjukhuset och manipulerar hennes tankar så hon tror att hon lever i en 

vacker verklighet som inte existerar. Joanna var inte glad över vad Wendy gjorde redan 

från början. Hon säger till henne att de inte får missbruka sina krafter. I samma avsnitt 

dödar Joanna en man i självförsvar. Han är en magisk varelse av något slag och försökte 

döda henne men hon har trots detta stora skuldkänslor.
168

 Man kan här se att Joanna och 

Wendy ser olika på vad man får och inte får göra med sin magi och när det gäller deras 

syn på människor och varelser. Detta trots att de båda är häxor, systrar och har mycket 

gemensamt.  

  I The Vampire Diaries är det en moralfråga som är central i hela serien och det är 

Bonnies relation till vampyrerna. Jag har tidigare förklarat att vampyrer är en skymf mot 

naturen och att häxorna är tjänare av naturen. Med detta i åtanke blir detta en fråga om 

människosyn. Hennes relation med vampyrerna kommer från hennes bästa vän Elena. 

Bonnie är väldigt lojal och beskyddande mot sina vänner. Hon dödar inte vampyrerna i 

deras liv även om de gör onda saker och när några av dem är på väg att dö så räddar hon 

dem. Hon gör detta för sin väns skull och det syns på henne att hon slits mellan hur hon 

ska hantera detta.
169

 Ett annat exempel på människosyn är när Bonnie tar tillbaka sin 

pojkvän från de döda. Anden av hennes mormor förklarar för henne att sådan magi 

kommer ge svåra konsekvenser och att hon inte borde göra det. Hon gör detta ändå 

vilket leder till att hon själv dör.
170

 Trots att hon blev varnad och avrådd från att göra 

förtrollningen gjorde hon det iallafall. Som tidigare är detta ett exempel på att hon 

skulle göra vad som helst för de hon älskar, även om det inte är det rätta att göra. 

   I Witches of East End talar de om karma och reinkarnation. De talar även om 

själsfränder, som de beskriver som människors andra halva och dessa två hör ihop.
171

 

Även i Förhäxad tror man på själsfränder. De beskriver det som att själar som känner 

igen varandra dras till varandra i alla liv. Men de kan höra ihop på olika sätt. Systrarna 

var till exempel kusiner i ett tidigare liv.
172

 Detta visar på den världssyn som existerar i 

serien. Tron på karma och reinkarnation kan avspeglas i hur de väljer att handla.  
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3.4 Jämförande litteratur 

Under denna rubrik redogör jag för hur häxor framställs i den valda litteraturen. Detta 

för att sedan kunna jämföra de två generella bilderna med varandra. Faktan presenteras 

utifrån de tidigare valda temana men till skillnad från den tidigare delen av resultatet har 

temana inte här fått underrubriker. 

3.4.1 Karaktärsdrag 

Gardner menar att det har funnits häxor genom alla tider och olika länder, det vill säga 

människor som har haft kännedom om olika drycker och förtrollningar. Vid olika 

tidpunkter har de varit hatade och älskade, förföljda och dyrkade.
173

 Vad nutida häxor 

egentligen tror är svårt att se enligt Gardner då de inte har några teologiska böcker men 

också för att många delar av wiccas kultur hålls hemlig för omgivningen.
174

 

Cunningham menar att för inte länge sedan, när det fanns färre utövare av religionen 

och förståelsen för den inte fanns, var häxor generellt tysta om sin tro och utövning. 

Häxor som var en del av en coven fick ofta svära att hålla hemligheten under deras 

initieringsrit. Detta innebar att de i stort sett levde dubbelliv, men i dagsläget har detta 

ändrats mer och mer.
175

   

   Det är lika vanligt med manliga och kvinnliga häxor enligt Gardner. Men på engelska 

är alltid en häxa tilltalad som en hon, därför skriver han alltid hon när han talar om en 

eller flera häxor. Man måste då ha i åtanke att det kan åsyfta vilket kön som helst.
176

 

Därför kommer även jag att skriva om hon/henne när det gäller Gardners litteratur och 

då måste läsaren förstå att det inte alltid är en kvinna jag talar om. Covens kan bestå av 

både manliga och kvinnliga medlemmar, menar Starhawk. Men det finns även covens 

som inkluderar endast kvinnor medan det finns väldigt få covens som inkluderar endast 

män.
177

 Trots att det finns många män inom modern wicca så är inte religionen lika 

tilldragande för män som för kvinnor. Detta menar Starhawk kan bero på att inom wicca 

har inte mannen en auktoritär position gentemot kvinnan, likt inom andra stora 

religioner.
178

 Cunnigham skriver att häxor accepterar medlemmar av båda könen, av 

olika etnicitet och oftast alla sexuella läggningar. Man kan inte komma undan att det 
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finns rasism och fördomar även inom wicca, men Cunningam förklarar att detta är, ett 

för häxor, ovanligt beteende.
179

 

   Att bli initierad till häxkulten ger inte en häxa övernaturliga krafter, menar Gardner, 

men däremot kan krafterna utvecklas eller manifestera sig hos dem som redan besitter 

krafterna. Om man är född utan krafter kan man inte få dem genom att bli häxa eller på 

något annat sätt.
180

 Starhawk och Cunningham lyfter ingen information eller diskussion 

om denna formen av krafter. 

    Ordet coven används på två sätt. För det första kan det referera till ett band som 

binder ihop en grupp människor som följer en gemensam ledare, håller i möten och 

utövar riter. Ledaren kan vara en man eller en kvinna och den högsta prästinnan måste 

vara närvarande under riter. Coven kan också referera till de människorna som firar 

riterna i en cirkel.
181

 Häxor tillhör oftast en coven, en liten tajt grupp med inte mer än 13 

medlemmar.
182

 Även Cunningham beskriver hur wiccaner ofta tillhör en coven men 

hans litteratur fokuserar mycket på de häxor som av olika anledningar inte tillhör en 

coven, solitär wiccan.
183

  Starhawk menar att solitära häxor är undantagsfall och de 

absolut flesta prakticerar i en coven.
184

 Covens syfte och mening återkommer jag till i 

nästkommande rubrik. 

3.4.2 Utövning 

Som tidigare nämnt lyfter Starhawk fram att 13 medlemmar är norm när det gäller 

wiccanska covens. Detta är något som även Gardner stödjer och skriver samtidigt att 

han inte vet varför det ska vara just 13 deltagare.
185

 Även fast detta är tradition så är inte 

alltid fallet så. Nu för tiden, när Gardners bok skrevs, är det väldigt vanligt att det är 

färre än 13 personer som tillhör cirkeln. Är det fler än 13 närvarande under riten 

observerar endast de övriga då det aldrig är fler än 13 i en cirkel. Är de väldigt många 

kan de bilda flera cirklar och då flera covens som utför riten tillsammans. När ritualerna 

är färdiga så deltar de tillsammans i dans och fest.
186

Starhawk skriver att varje coven är 

sin egen auktoritet när det gäller ritualer, teologi och träning. Flera covens som följer 

samma ritualer kan se sig själva som delaktiga i samma wicca-tradition. Coven brukar 
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även ofta ha en egen fokus eller inriktning till exempel healing eller social handling.
187

 

För att bli medlem måste man initieras in i gruppen och genomgå en åtagande-ritual. 

Det är en lång träningsperiod för att bli fullvärdig medlem av en coven.
188

 Gardner 

diskuterar inte olika traditioner, vilket kan bero på att hans bok är mycket äldre än 

Starhawks och att olika taditioner inte existerade eller syntes lika tydligt på den tiden. 

Cunningham lyfter vad en coven är men eftersom hans bok handlar om hur en häxa utan 

coven prakticerar får inte en covens roll och storlek, med mera, utrymme. Cunningham 

beskriver coven som en grupp av wiccaner som vanligtvis leds av en eller två personer. 

De flesta covens tillhör en specifik wicca-tradition och syftet med dessa covens är att 

tillsammans utöva sin religion och magi. Han talar även om solitär wicca, vilket är en 

skillnad från Gardner och Starhawk som främst beskriver utövande av magi utifrån ett 

perspektiv där covens är mer centralt. Solitär wicca är när en wiccan utövar sin tro och 

magi utan en coven.
189

 Detta är något som Cunninghams bok fokuserar på vilket 

särkiljer den från den andra litteraturen. 

   Gardner lyfter inte gudssynen inom wicca men Cunningham och Starhawk lämnar 

ingen tvekan om att den är viktigt. Häxor kan tillbe Guden och Gudinnan. Man kan be 

till den ena eller till båda.
190

 Starhawk beskriver hur det finns två starka krafter, 

kvinnligt och manligt, Gudinnan och Guden vilket egentligen är aspekter av varandra 

och tron på dessa är gemensamt för nästa alla traditioner av wicca. Det finns dock 

undantag. Det finns grupper som anser att den kvinnliga kraften står högt över den 

manliga motsvarigheten samt att det finns ett fåtal grupper som inte känns vid den 

manliga kraften över huvudtaget.
191

 Varje ritual startar med skapandet av en helig plats, 

en cirkel. Gudinnan och Guden ses som fysiskt närvarande i cirkeln och inuti utövarna 

av ritualen. Krafterna väcks genom recitation eller dans och kan riktas genom till 

exempel en symbol. När ritualen är slut släpps krafterna fria och cirkeln öppnas upp.
192

 

När Starhawk skriver utgår hon ifrån att häxor tillför en coven tillskillnad från 

Cunningham som utgår ifrån att häxan utövar ritualer ensam. Han menar att man kan be 

när som helst, för att nyttja kontaken med Guden och Gudinnan. Denna kontakt kan 

bland annat användas för att finna tröst eller få råd, menar Cunningham.
193
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    Enligt Gardner tror häxor på någon form av kraft, vilket är magi. Ett enkelt sätt att 

förklara vad detta är är: "Mind over Matter." Om man tror på något starkt nog så kan 

man se eller föreställa sig saker.
194

 Starhawk beskriver magi som en kraft hos en häxa. 

Att endast vifta med en stav, tända ljus eller uttalandet av en besvärjelse gör ingenting 

för kraften men när ett tränat medvetande ligger bakom dem är det mycket mer än 

tomma gester. Trollformler är en symbolisk handling när man är i ett annat 

medvetandetillstånd, vilket kan leda till en önskad ändring. Verktyg och olika 

hjälpmedel kan vara hjälpsamma men det är sinnet som utför magi.
195

 Formler som 

påverkar andra personer tänder en energi mellan utövaren och mottagaren. Energin 

påverkar den som utför formeln mer än den som formlen ska göra mot eller för. Om du 

till exempel ska magiskt läka, även benämnt som hela eller läka, den andra personen så 

kommer formeln också hela dig själv och den energin kommer påverka dig mer än den 

du utför den för. Därför är de flesta häxor emot att utföra förbannelser. Vissa wicca-

traditioner förbjuder sådana formler och även att hela någon utan dennes vetskap.
196

 

Starhawk beskriver hur energi kan dras från tre olika platser eller kategorier. Den första 

kallas elemental och är när man drar energi från de fyra elementen (jord, vatten, eld och 

vind) men även från växter och djur eller det femte elementet, anden. Den andra 

kategorin, medvetande, där man drar energi från drömmar, tankar och fantasi. Den 

tredje är det djupa självet av gudarna. Det är när man åkallar Guden eller Gudinnan 

under en ritual och binds samman med deras energi.
197

 De olika sätten att dra energi är 

endast beskrivet i Starhawks bok, inte i de andra två, och delges för att ge exempel för 

en tydligare bild av vad energi kan betyda. Cunningham beskriver magi som rörelserna 

mellan energi för att skapa förändring. Detta beskriver han som naturligt i kontrast till 

övernaturligt.Cunningham beskriver också olika former av kraft exempelvis personlig 

kraft som innebär den energi våra kroppar är uppbyggda av, jordkraft som är en energi 

som finns i naturens delar exempelvis stenar och vinden.
198

 Trots att Starhawk och 

Cunningham beskriver olika former av energi och magi, eller olika sätt att uppnå eller 

dra till sig dessa så visar detta stycke på att principerna och ger exempel. 

   Som Starhawk sa använder häxor flera olika verktyg. Gardner beskriver att en 

nybörjare ofta får en athame (dubbeleggad kniv som styr energi). Om man inte kan få 
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tag i de verktyg som behövs så ska man skapa sina egna. Ofta räcker det med att ha ett 

fåtal verktyg. För vissa ritualer kan man behöva fler men då har ofta ens coven dessa. 

Dessa verktyg används i religiöst syfte skriver Gardner.
199

 Cunningham beskriver några 

verktyg som är hjälpsamma vid utförandet av ritualer, dock inte nödvändiga, så som 

athame, bägare, trollstav, rökelser, vatten och salt. Bilder på Guden eller Gudinnan är 

vanligt förekommande på ett altare vid ritualer. 
200

 Cunningham lyfter också fram altaret 

som en central del för häxors rituella beteende. Altaret är alltid runt och innehåller en 

symbol för Gudinnan. Ljus är en viktig del av altaret.
201

  

    Både Starhawk och Cunningham lyfter fram böcker som kallas Book of Shadows. 

Starhawk beskriver Book of Shadows som en magisk dagbok. Traditionellt har sådana 

böcker varit liknande en receptbok över ritualer och tollformler. Nu är dock ofta boken 

mer en journal eller dagbok.
202

 Häxor har en egen Book of Shadows, vilket är en 

handskriven bok om häxans traditioner. Ett antal exempel har getts för hur en ritual kan 

gå till och vilka verktyg som kan användas.
203

 Trots att Gardner inte tar upp något om 

Books of Shadows i sin bok, så visar Cunningham på att även Gardner hade en som 

kallas the Gardnerian Book of Shadows.
204

 

3.4.3 Tankesätt 

Vad är då egentligen en häxa? Enligt Gardner är det någon som kallar sig själv wicca, 

som praktiserar de gamla riterna och som har bevarat de ockulta lärorna som hon själv 

anser vara magiska.
205

 Starhawk talar om att wicca är en religion, en väldigt gammal 

sådan som kan dateras tillbaka till innan bildandet av de fem världsreligionerna. 

Religionen baseras inte på en stor bok eller på en gemensam trosuppfattning.
206

 Vissa 

element är dock gemensamt för wicca. Hon menar att ingen häxa utför mänskliga offer, 

tortyr eller någon annan form av rituellt mord. Vilket är delar som Starhawk har 

uppfattat i populärkultur och som hon anser ger en felaktig bild av wicca.
207

 Trots de 

olikheter som förekommer inom de olika wiccanska traditionerna menar Starhawk att 

etiken och värderingarna är desamma för alla traditioner. Den baseras på att Gudinnan 
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är närvarande i världen och i alla former av liv, inklusive i människorna. Kärlek för 

livets alla former är en huvudpunkt i den wiccanska etiken. Hon menar att allt liv skall 

respekteras. Trots att liv måste ta liv för att överleva påpekar hon att inget liv tas om det 

inte är nödvändigt. En handling som skadar någon skadar alla, skriver Starhawk efter att 

ha diskuterat varför det är fel att själa.
208

 Wicca är inte bara en religion utan ett sätt att 

leva menar Cunningham. Man ska inte skada någon. Genom detta reser man sig över 

ilska, avundssjuka och hat. Tron på reinkarnation påminner häxor om att de har mer än 

en chans på livet.
209

 Människan reinkarneras flera gånger för att lära sig av sina misstag, 

en kan reinkarneras tillsammans med människor man känt i andra liv och katter, som 

vanligt förknippas med häxor, reinkarneras också.
210

 Vad Cunningham och Starhawk 

beskriver bör uppfattas som något en häxa ska göra/inte göra. Det är regler som bör 

följas, normer, men som är svårt att ta reda på hur pass mycket det följs. Starhawk 

skriver att de flesta häxor tror på någon form av reinkarnation. Döden ses inte som 

något slutgiltigt vilket återknyter till vad Cunningham sa om reincarnation.
211

 

   Även Gardner beskriver wicca moraliskt goda genom att hävda att wiccanerna 

generellt brukar arbeta i goda syften och hjälper de i nöd med sina gåvor.
212

 

Cunningham skriver att kraften inte får användas för att skada någon utan endast för att 

skydda sig själv eller andra. Man får använda kraften för egen vinning så länge det inte 

skadar någon.
213

  Han menar också att häxor ska vara snälla mot alla varelser, inte ens 

onda tankar bör förekomma då det drar ut onödig energi.
214

 Gardner skriver att han 

aldrig hört talas om en häxa, eller en formel, som skadar människor. Men han påpekar 

också att en häxa kan skapa en sådan formel för sig själv men detta lyfts inte fram som 

en norm.
215

 

   Starhawk skriver att en av de viktigaste principerna inom wicca är att jorden är helig. 

Detta på grund av att Guden och Gudinnan finns inom naturen och allt den innehåller.
216

 

Wicca kan ses som en ekologisk religion menar hon. Målet är att naturen ska vara i 

harmoni.
217

 Cunningham stödjer detta och säger att ett av de viktigaste koncepten inom 
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wicca är förvaltarskapet av jorden, alltså att ta hand om planeten. Saker som att sortera 

soporna och att man inte ska kapa ner träd är mycket viktigt.
218

 Starhawk lyfter också 

fram att religionen har kopplats samman med politisk aktivism länge. Exempel på vad 

wiccaner inom olika covens och traditioner har involverat sig i är feminism, kampanjer 

för miljön, motstånd mot kärnvapen och krig.
219

 Något Cunningham inte lyfter vilket 

kan bero på att hans bok inte riktar sig till wiccaner i covens. Cunningham lyfter också 

fram att tron på karma är centralt då konceptet innebär att goda gärningar leder till god 

energi och motsatsen. 
220

 Gardner lyfter inget om politik i sin bok vilken kan bero hur 

mycket äldre den är än de andra två böckerna. 
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4 Diskussion 

Under denna rubrik diskuterar jag det resultat som redovisats för samt återkoppla till 

frågeställningarna, teori och tidigare forskning. 

4.1 Häxor i TV-serier 

Den första frågeställningen jag ville besvara var; Hur framställs häxor i amerikanska 

TV-serier under 2000-talet, med avseende på karaktärsdrag, utövning och tankesätt?, 

vilket jag gjorde utifrån olika tematiseringar. I detta avsnitt tolkar jag resultatet för att få 

fram kortare svar på frågan varvat med teorier som används för att besvara ytterligare en 

frågeställning; Vilka möjliga yttre faktorer påverkar framställningen av häxor i TV-

serier? 

   Den största gemensamma nämnaren när det kom till karaktärsdrag är att häxorna i 

huvudrollerna är kvinnor. I Förhäxad och The Vampire Diaries har magin ärvts ner till 

kvinnorna i släkten. I Witches of East End är det två generationer av kvinnliga häxor 

som har huvudrollerna. Därför kan man dra slutsatsen att häxor i TV-serierna främst är 

kvinnor. Trots att manliga häxor förekommer är det mer ovanligt i alla tre serierna och 

de har inte lika stora roller om och när de förekommer. Alla häxor är födda som häxor 

och de har magiska krafter som de kan utföra utan hjälpmedel. Därför kan inte vem som 

helst bli eller vara häxa utifrån detta och de kan inte heller välja att sluta vara häxa. 

Både Moseley och S. Beeler och K. Beeler lyfter serierna utifrån feministiska perspektiv 

och båda texterna lyfter begreppet Girl Power. De har båda även undersökt serien 

Förhäxad och hävdar starkt att denna serien fokuserar på starka kvinnliga karaktärer.
221

 

Jag hävdar att detta gäller för mina andra undersökta serier också. Samtliga serier som 

undersökts av mig, Moseley och S. Beeler och K. Beeler visar starka drag av Girl 

Power. Alltså en kvinnliga styrka och tuffhet, som gestaltas av attraktiva kvinnor som 

omfamnar sin femininitet. Detta har jag utläst som en ytterst gemensam nämnare för 

TV-serier med häxor i stora roller.  

   Häxorna i serierna tillber inte heller någon högre makt utan tar istället hjälp av andar, 

vilket ofta är avlidna släktingar, för vägledning i sina val. Häxa är något du är född till 

att vara och blir därför inget trossystem i vanlig mening. Att vara häxa är något som 

ärvts ner och ses inte i seriena som en religiös identitet. I Rachel Moseleys artikel 
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undersöker hon olika tonårsfilmer och serier med fokus på feminint och feminism. 

Teorin kring postfeminism är ett fenomen som påverkar kvinnornas framställning i 

populärkulturen och kan även vara en bidragande faktor till att det är just är kvinnliga 

häxor som har störts utrymme inom denna genren. Speciellt den röda tråden om 

häxornas jakt efter kärlek och hur problematiskt det är för dem tycks vara en vanlig 

nämnare, något även Moseley talar kring.
222

  

  Centralt för alla häxor i alla tre serier är kärlek och män. Fokus på kärleken visar att de 

trots att de är häxor i hemligheten är de som vanliga kvinnor som vill ha ett vanligt liv. 

Det ger också möjligheten att visa på olika kärleksförtrollning för att sätta deras moral 

på prov. Det ger även möjligheten att utforska valet mellan kärlek och sitt öde. Nästan 

alla är, vid en tid eller en annan, på jakt efter kärleken och kärleksdraman är en stor del 

av alla serier. Enligt mig så blir kvinnorna ofta kärlekskranka men samtidigt som de är 

det framställs de alla som väldigt starka kvinnor. De fattar svåra beslut, tar sig igenom 

svåra tragedier och lever i ständig fara. En svårighet med postfeminismen är just 

problemet kring att vilja ha allt. Mosley talar kring aspekten av att häxorna måste dölja 

sin identitet och hur svårt det är för dem att leva ett normalt liv när de inte kan ha ett 

vanligt jobb och hur problematiskt förhållanden och familjelivet är. Hon skriver även 

om problematiken med att behöva dölja halva sin identitet, den som är häxa, för sina 

nära och kära.
223

 Något som har varit ytterst centralt i denna undersökning. Hon skriver 

även en del om hur häxorna hon har undersökt ofta anser att deras magi kommer i vägen 

för deras liv och hur de längtar efter ett normalt liv med ett vanligt arbete, förhållande 

och familj. De medier hon har undersökt kan förstås som postfeministiska, eftersom 

deras fokus ligger på att förhandla relationen mellan feminism och kvinnlighet.
224

 Detta 

är något som har varit ytterst återkommande under denna undersökningens gång. 

Moseley har undersökt liknande material som jag fast med en annorlunda infallsvinkel 

då hon fokuserar på feminism. Dock har jag kunnat dra samma slutsatser som henne.      

Som jag har redogjort för i resultatet kan man se spår i alla serier över hur viktigt deras 

vardagliga liv är, alltså livet utanför den magiska världen. Det handlar om olika 

relationer som är svåra att fasthålla och drömmar om utbildningar eller arbeten. I 

Förhäxad blir detta sökande extra tydligt då de kvinnorna hinner bli äldre under seriena 

gång och då kommer även önskan om äktenskap och barn hos alla systrarna. Detta kan 
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även kopplas samman med min tolkning om att kvinnorna ofta är på jakt efter kärleken. 

Moseley som också har undersökt Förhäxad skriver: 

  "In Charmed, the three Halliwell sisters continually find that their powers of witchcraft 

 interfere with their personal and professional lives, disrupting their workplace and their 

 home."
225

 

Trots att Moseley har undersökt Förhäxad utifrån postfeminism medan jag har 

undersökt den utan denna ingång ser vi samma saker och har tolkat dessa element av 

serien likadant. 

   I alla tre serier har familjen en helig bok som har ärvts ner och byggts på av familjen i 

generationer, som innehåller olika trollformler och ritualer. Olika sätt att förutse 

framtiden förkommer i serierna, så som tarotkort, drömmar, teblad samt spå i 

handflator. Alla serier innehåller dock inte samma element för att se framtiden men alla 

gör detta på ett eller annat sätt. I alla serier är uppfattningen om själen och dess eviga liv 

en verklighet. I Witches of East End och Förhäxad talas om karma, reinkarnation och 

soulmates. Alla serier innehåller även övernaturliga väsen och varelser. I Witches of 

East End finns det med minst, men det tycks finnas varelser som inte är häxor. Dessa 

benämns inte med namn. I de andra två förekommer en hel variation av övernaturliga 

varelser som kan vara både goda och onda.  

   I samtliga serier används ritualer och trollformler för att kunna få saker att ske, även 

dessa kan se olika ut. Samtidigt så är konsekvenser centralt och förekommer vid vissa 

trollformler, magi för egen vinning samt om man använder mörk magi.  

   När det kommer till gemensamma nämnare om tankesätt är det lite svårare att se dessa 

då scenarierna ser såpass olika ut. Vad som tycks vara gemensamt är att människolivet 

är heligt och det ska skyddas om möjligt. Övernaturliga varelser dödas om de är onda i 

till stor del i serierna, dock är det ingen regel. Bonnie i The Vampire Diaries sticker ut 

lite då hon ibland skyddar vampyrerna. Wiktorin menar på att det finns olika grader av 

det goda och det onda. Till exempel står "de gudomliga" över "de visa" och efter dessa 

två kommer "befriarna".
226

 Detta ser man tydligt i Förhäxad då ledsagarna och deras 

leder anses ha högre auktoritet än systrarna Halliwell. Systrarna skulle här kategoriseras 

som befriare medan ledsagarna är de visa och ledsagarnas chefer är de gudomliga.
227

 

Denna kategorisering är även väldigt tydlig i The Vampire Diaries då vampyrerna anser 

vara onda varlser så finns de de som anses vara värre. Wiktorins kategorier om onda 
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varleser är "onda djur", "avgrundsvarelser" och "tyranner".
228

 Vampyrerna kan dels 

anses som onda djur och en del av dem kan anses vara tyranner. Det kan vara därför de 

etiska elementen skiftar från om man ska skydda vampyrerna eller inte. Även att 

häxorna i den serien ibland samarbetar med vampyrerna emot en störra ondska kan 

förklaras av Wiktorins teori. Att det finns olika grader av det goda och det onda i 

samtliga serier är en gemensam nämnare och det gör det intressant att applicera 

Wiktorions gradering och klassifikation på serierna då detta ger en förklaring till varför 

de olika karaktärerna finns och vad de står för. Svårigheter med att bestämma vilka de 

onda och hur onda de är, är i samtliga av serierna förekommande både för 

huvudrollsinnehavarna men även för tittarna. 

   Serierna var relativt lika varandra i dess framställning av häxor. Den som stack ut 

mest från mängden var The Vampire Diaries vilket var något jag hade förväntat mig då 

den serien såg annorlunda ut än de andra två på grund av att vampyrerna är i fokus för 

den serien och inte häxorna. Trots detta fanns det även många gemensamma nämnare 

med de andra serierna även där. Vissa saker skilde alla serierna åt som till exempel 

språket som används vid ritualer, men själva utövandet och syftet med ritualerna är i 

stort sett desamma. Utöver kärleksdramat så är det kampen mellan det goda och det 

onda som är mest centralt. Detta avspeglas på olika sett och ofta blir gränsen för vad 

som är gott och ont suddigt och det är då diskussionen om etik och moral blir central. 

    Wiktorins teorier om skapandet av populärkultur med religiösa inslag ger förklaringar 

på varför serierna ändå är så lika som de är. Moral Panic är ett begrepp som myntades 

på 1970-talet av Stanley Cohen för att förklara de samhällsreaktioner som han ansåg 

vara orimliga gentemot omaka individer och händelser. Politiker, allmänheten och 

media skapar tillsammans ett tillstånd som liknas med nationell katastrof eller 

angelägenhet. I och med detta dyker en fientlighet upp som inte direkt har något belägg 

och där ingen har kontrollerat sanningshalten. Lögner kan då tas som fakta och detta 

bygger upp och ökar tankarna kring "vi och dom". Av rädsla för vad "dom" ska göra 

eller är kapabla till använder "viet" medel som är lika illa som det man är rädd för men 

eftersom det görs av vad de anser vara i gott syfte så är det acceptabelt. Exempel i 

samhället på detta är misstänkta terrorister som hålls i fångenskap utan rättegång samt 

att förhörsmetoder liknande tortyr används för att få information. Sådan brutal 

inställning till motståndarna eller "dom andra" återfinns ofta i populärkultur. 

Teoribildningen om moral panic beskriver hur religioner inte bara förklara ondskas 
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uppkomst utan också vilka människor eller grupper som företräder det onda och det 

goda.
229

  Moral panic är något som avspeglas i serierna och förklarar den moraliska 

synen som ligger bakom kriget mot ondskan i serierna som undersökts.
230

 En annan 

förklaring, som jag tror ligger bakom och anser är värd att ta upp, är om upplägget på 

serierna lockar tittarna så kommer fler serier och mer populärkultur att använda 

liknande historier för det är vad tittarna vill ha. Jag anser att man alltid måste ha i åtanke 

att populärkultur delvis, kanske till och med till störst del, är skapad för att tjäna pengar 

vilket måste påverka hur serien görs. De teoribildningar som har redogjorts för ger dock 

en annan möjlighet till vad som påverkar skapande av populärkultur. Ytterligare en 

möjlighet vill jag lyfta. K. Beeler och S. Beeler hävdar att Förhäxad orienterar sig inom 

wiccansak filosofiska perspektiv.
231

 Då jag har undersökt en generell bild av häxor i 

TV-serier och inte en enskild serie blir det inte relevant för undersökningen hur en serie 

förhåller sig till wicca. Jag anser det dock relevant att lyfta detta. För om en av serierna 

har haft wiccans filosofi i beaktande kan även de andra serierna ha haft det. Detta visar 

isåfall på ytterligare en möjlighet till vad som ligger bakom och kan ha påvkerat 

framställningen av häxor i TV-serier. Ett exempel som K.Beeler och S.Beeler ger är 

tankarna kring reinkarnation. De exemplen de ger på hur detta syns tydligt i Förhäxad 

är bland annat genom att Leo och Piper är själsfränder men också när Phoebe reser 

tillbaka till sitt tidigare liv. De lyfter flera likheter, the Theory of Levels och the Theory 

of Polarities, vilket handlar om tankar kring att det finns olika plan av existens samt att 

alla har både godhet och ondhet i sig och att man själv måset välja ondska för att bli 

ond.
232

 De senare är inte något jag har stött på i min undersökning ur wiccansk litteratur 

och har därför inte lyft detta som en gemensam nämnare för wicca i min undersökning. 

Utöver detta lyfter K. Beeler och S. Beeler att tankarna till hur de får använda sin magi, 

exempelvis inte för egen vinning, också är något som visar på en wiccansk filosofi. 

Någon som dock drar långt ifrån wicca är att seriern har kopplat samman häxor med 

kristendom genom whitelighters, vilka ses som änglar. Även demoner är ett kristet 

fenomen, inte wiccanskt. 
233

 Slutsatsen man kan dra av detta är att vissa delar kan ses 

som wiccanska, dessa rör främst tankegångar, medan vissa är det inte. Påverkan av 

kristna fenomen är ett sådant. Dock bör påpekas att K. Beelers och S. Beelers slutsatser 
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om wiccansk påverkan av skapandet av Förhäxad bevisar inte att detta är generellt 

förekommande i serier med häxor. Jag lyfter deras undersökning som ytterligare en 

möjlig faktor som kan ha påverkat skapandet av serierna. 

   Serierna faller in under Wiktorins andra kategori. Deras syfte är inte är att förmedla 

religiositet eller religiösa övertygelser men de innehåller spår av religion. Som tidigare 

nämnt finns sällan mycket religion att studera i populärkultur då de inte är skapade av 

personer som är någon form av experter på ämnet.
234

 Wiktorin kan dock ifrågasättas 

här, jag anser att trots att resonemanget kan ge en förklaring kan man dock inte utesluta 

att skaparna bakom populärkulturen har ett eget intresse för religionen som framställs 

och i och med detta kan de veta mycket om ämnet, trots att utbildning saknas. Detta är 

inte något som denna studie har fokuserat på utan ett hypotetiskt kritiskt tänkande kring 

teorin.  

   Det enda i serierna jag tolkar som religiositet är de etiska överväganden som görs 

samt människosynen som avspeglas i karaktärerna vilket mycket väl även kan anses 

vara sekulärt tänkande. Etiska överväganden sker dock även utan religion. Även 

användandet av ritualer och pentagrammet visar på någon form av kunskap gällande 

begrepp. Men som tidigare dikuterats används inte exempelvis ritualer på samma vis i 

serierna och inom religionen. Biddinger förklarar detta fenomen genom begreppet 

spiritual supernatural, vilket är när det övernaturliga och det andliga möts. Hon 

använder detta begrepp för att förklara de moraliska överväganden som görs, som kan 

ses som religiösa, i de serier och filmer hon har undersökt. Hon beskrivet det som ett 

sätt att se på världen och att göra val utifrån något övervärldsligt, likt man gör i en 

religion.
235

 Detta syns i exempelvis The Vampire Diaries där Bonnies val kan få 

konsekvenser från andar av döda häxor och i Förhäxad där de äldre har regler som 

måste följa samt att ödet, som person, kan påverka deras val. Dessa kan ses som en 

överhet som påverkar deras val, likt Biddinger beskriver. Detta visar också på att de 

etiska övervägandena kan tolkas som religiösa. 

   Wiktorin talar alltså om hur populärkultur påverkas av de samhällssituationer som 

existerar just då och ett sådant inflytande är alltså moral panic, som är stort i USA där 

serierna är producerade. Teorin om moral panic kan alltså mycket väl vara något som 

ligger till grund för hur serierna skapas och skulle isåfall förklara endel av de likheter 

som uppkommer. Den centrala kampen mot ondskan som ofta sker i större perspektiv 
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då det handlar om att rädda människor, staden eller till och med världen är vanligt 

förekommande fenomen. Det handlar om att försvara människor eller världen mot 

ondska och detta får ofta göras till vilket pris som helst vilken också är något Wiktorin 

teoritiseras kring. Eftersom serierna är producerade i USA vilket leder till att en 

liknande samhällsituation ligger bakom skapandet av serierna. Jag anser teoribildningen 

kring moral panic vara ett rimligt begrepp som förklarar endel av de likheter som 

uppkommer. 

4.2 Jämförande litteratur 

Min andra frågeställning var; Hur skiljer sig denna framställning från beskrivningar om 

wicca inom wiccansk litteratur?.  

  Wicca benämns som en religion i all litteratur jag har läst. Det är ett trossystem där 

tillbedjan och ritualer till Guden och Gudinnan är centralt. Något som inte alls 

förekommer i TV-serierna. Jag anser detta vara den största skillnaden i denna 

undersökning. Jarvis skriver att: 

 "Fictional witches are usually represented as supernatural beings, or as humans with 

 supernatural abilities."
236

 

Detta visar på en väldigt stor skillnad, som även min undersökning stödjer. Häxor i TV-

serier framställs som övernaturliga medan wiccaner varken är övernaturliga eller har 

övernaturliga krafter. En annan väldigt stor skillnad är det faktum att människor som 

söker sig till wicca och väldigt gärna vill initieras in i religionen, kan göra detta. I 

serierna är du född häxa annars kan du inte bli en. Dock tar Gardner upp att krafter är 

något man är födda med och får inte dessa genom att bli häxa. Jag tolkar det som att han 

åsyftar fysiska krafter liknande dem i serierna, som klärvoajans. De flesta häxor inom 

wicca har inte dem, utan de skapar magi genom ritualer bland annat. Även syftet med 

att vara häxa är väldigt annorlunda. Medan wiccaner har det som en tro så ser det helt 

annorlunda ut i serierna. Det enda i serierna som gör att häxor kan ses som en religion är 

den moraliska kod de lever efter, något som inte behöver vara religiöst avspeglat. Denna 

moraliska kod ser relativt lika ut i alla serierna och det handlar om att inte skada 

människor och att inte använda kraften för egen vinning. Att människan anses som helig 

är gemensamt i båda frågeställningarna. Att använda sina krafter för egen vinning ser 

lite olika ut i jämförelsen mellan serierna och litteraturen, men skillnader finns även i 

den litteratur jag har läst och redovisat för. Även i synen på förbannelser och formler 
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finns det en stor skillnad då häxorna i serierna använder detta konsekvent medan det 

används i liten utsträckning inom wicca. Elementen har diskuterats och tagits upp i 

samtligt material som har använts för undersökningen. Vilka elementen är och hur 

många dem är har dock varierat. Inom wicca är det de fyra elementen jord, vatten, eld 

och luft som talas om men även ibland ett femte element, anden som tillexempel 

Starhawk talar om. I Förhäxad var det femte elementet metall vilket, enligt min 

efterforskning, inte är något som stämmer överrens med wicca.  

    Fantasy och övernaturliga väsen är något som endast förekommer i TV-serierna. Jag 

har inte kunnat finna något spår eller diskussion om sådana företeelser i någon av 

litteraturen jag har läst med ett undantag. Starhawk talar om amor i sin bok, men där 

som ett namn på Gudinnans kärlek. Det är alltså en benämning på en energi och inte på 

en varelse.
237

 I serierna ses även häxor, till viss mån, vara övernaturliga varelser eller en 

blandning av människa och övernaturlig. Dock är de även människor, med undantag för 

Witches of East End där häxor kommer från en helt annan värld. Även detta är en 

väldigt stor skillnad och ännu ett exempel på hur att vara häxa i wicca är ett val och ett 

trossystem. 

   Mycket av redskapen som används i ritualer används även i serierna men de olika 

ritualer som sker görs i ett helt annat syfte än för wiccanerna. Deras ritualer handlar om 

Guden och Gudinnan medan häxorna i serierna använder dem för att strida och slåss 

mot ondska. Wiccaner utför många ritualer vid olika tider på året och vid sina högtider. 

Detta har ingen del i serierna. I Förhäxad nämns ett par högtider ett fåtal gånger men 

förutom det så har de ingen som helst roll i serierna. Även detta är en väldigt stor 

skillnad då ritualer är en så stor och viktigt del i wicca. Precis som att ritualer används 

olika, och av olika anledingar, i TV-serierna och för wiccaner så används begrepp 

ibland på olika sätt. När TV-serierna talar om magi betyder det inte samma sak som när 

wiccaner gör det. Häxorna i serierna använder magi, vilket är att fysisk få något att 

hända på ett sätt som kan tolkas som övernaturligt. Det kan vara att spränga saker eller 

stanna tiden. Magi inom wicca är också att man förändrar något, men det handlar främst 

om att förändra energi och den magi man då talar om ser inte likadan ut som i serierna. 

När det gäller begreppet kraft så handlar det i litteraturen om energi och vad man kan 

göra med denna medan i serierna används ordet på de saker som häxorna kan göra, som 

att flytta saker med tanken eller starta eld med tanken. Utöver begreppen magi och kraft 
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så används de övriga centrala begreppen på liknande sätt, så som reinkarnation och 

karma.  

    Karaktärsdrag har inte tagit upp så stort utrymme när det kom till litteraturen då det 

inte fanns så mycket om detta tema. Jag anser att detta beror på att i en religion så finns 

det alla sorters människor och det är inte heller relevant i litteraturen att skriva om hur 

de olika utövarna är som personer och hur de lever. Detta hade större fokus under 

frågeställning ett, då jag ville påvisa att trots att de finns många likheter mellan häxorna 

i serierna, som personer, så speglar inte detta wiccaner nödvändigtvis. 

    Det problematiska med denna undersökning är att tolkning kan ifrågasättas och två 

tolkningar av olika personer skiljer sig ofta åt. Vad jag tolkar som religiöst beteende 

kanske andra inte ser medan de ser sådant beteende där jag inte ser det.  

  Wiktorin menar att de människor som ligger bakom produceringen av 

populärkulturella medier nästan aldrig är någon form av experter på den religiositet de 

behandlar. Om de skilda framställningarna beror på detta vill jag inte spekulera i. Men 

jag ställer mig motvillig till att påstå att okunskap ligger bakom framställningarna. 

Skaparna av serierna kan mycket väl vara insatta i wicca men väljer att framställa häxor 

i serierna på ett så annorlunda sätt av andra anledningar. 
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5 Slutsats 

Jag har utifrån olika teman bearbetat tre TV-serier; Förhäxad, The Vampire Diaries och 

Witches of East End för att besvara frågan; hur framställs häxor i amerikanska TV-serier 

under 2000-talet, med avseende på karaktärsdrag, utövning och tankesätt?. Slutsatsen 

för den första frågeställningen kan kort beskrivas genom följande. Under temat 

karaktärsdrag har jag funnit följande korta och konsisa gemensamma nämnare. De är i 

huvudsak kvinnor, utifrån de undersökta serierna är alla huvudrollsinnehavare kvinnor. 

Även om det förekommer manliga häxor så får de oftast en ytterst liten roll med den 

häxor som får lite mer utrymme är främst kvinnor. Ett undantag förekom i Witches of 

East End där man får veta att de manliga huvudrollerna är häxor i sista avsnittet av den 

undersökta säsongen. Centralt i samtliga serier var att man föds som häxa och man har 

fysiska krafter. Detta kan ses som en inre essens som har ärvts ner inom släkten. Jag har 

även under detta tema lyft den centrala och genomlöpande; jakten på kärlek. Något som 

är ett element i alla serierna och som tar upp stora delar av seriernas handlingar. Detta 

tycks vara nära kopplat till kvinnorna vilja att ha ett normalt liv. Detta har utforskats 

ytterligare under frågeställning tre med hjälp av postfeministik teori. Under rubriken 

utövning är de gemensamma nämnarna att trollformler används och de har i alla tre 

serier en helig bok som tillhör familjen. Trots att trollformlerna och de magiska 

dryckerna kunde utföras och användas på olika sett ser dessa mycket lika ut. 

Användandet av tillexempel magiska drycker varierar i utsträckning i serierna där det 

inte är så vanligt förekommande i The Vampire Diaries. Språket är en av de få saker 

som varierar i de tre serierna när det gäller utförandet av trollformler.  De fysika 

krafterna kommer även in under detta temat och det utövas genom att ingen formel 

måste uttalas och inget annat magiskt element krävs. Detta är alltså någon magi häxorna 

kan utföra utan något som helst hjälpmedel. När det gällde det tredje temat, tankesätt, 

var det den svåraste kategorin att se gemensamma nämnare men den mest centrala i alla 

serierna var för det första att människolivet är heligt. Då får inte på något sett skada 

dödliga människor eller ta deras liv. Häxorna skyddar, nästan uteslutet alltid människor 

mot onda varelser, trots att det inte är deras uppgift. Den andra att familjen är viktig, 

ofta viktigare än något annat. Familjen skyddas till varje pris, men man kan också se att 

familjen är de människor de kan lita på med sin hemlighet och blir därför väldigt viktiga 

personer i deras liv. För att skydda familjen kan de möjligvis bryta mot vad jag tidigare 

nämn, alltså låta en människa skadas till förmån för sin familj.  
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   Min andra frågeställning var; Hur skiljer sig denna framställning från beskrivning om 

wicca inom wiccansk litteratur?. Detta genom olika och brett skilda böcker av olika 

utövare av wicca. Syftet med undersökningen var alltså att få reda på hur de två 

diskurserna ser ut. Det mest centrala var att wicca är en religion men framställningen av 

häxor i serierna avspeglade inte detta då att vara häxa speglas som en nedärvd egenskap 

eller ens sorts inre essens. Inte heller syftet med ritualer och utövande är densamma, 

även om de görs på liknande sätt. Wiccaner tillber Guden och Gudinnan och har många 

ritualer som förknippas med dessa. Sådana element existerar inte i TV-serierna utan 

ritualer av olika slag används främst i kampen mot ondska, inte som en religiös 

handling. När det gällde karaktärsdrag fanns det en hel del att säga när det kom till TV-

serierna. Däremot har jag inte funnit i närheten av lika mycket i litteraturen. 

Förmodlingen beror detta på att wicca är en religion där man inte enkelt kan se att alla 

är brunetter eller att alla är kvinnor så som man kan i serierna. Även privatliv och hur 

wiccaner lever är inte något jag har kunnat redogöra för i arbetet men däremot något 

som har fått stor plats när jag diskuterat framställningen i TV-serierna.  

   Den tredje frågeställningen löd; Vilka möjliga yttre faktorer påverkar framställningen 

av häxor i TV-serier? För att besvara frågeställningen diskuterades resultatet utifrån två 

centrala teoretiska begrepp: moral panic och postfeminism. Det förstnämnda är ett 

begrepp som berör "vi-och-dom"-tänket vilket innefattar bland annat att det finns olika 

grader av ondska samt "vi:et" får bryta moraliska gränser för att bekämpa "dom:et". 

Detta begrepp har använts för att diskutera kring kampen mot ondskan som har visat sig 

centralt i de tre serierna och kan förklara en hel del av det tankesätt som används när det 

gäller just deras kamp mot ondska och onda varelser. Vad som anses vara rätt och fel 

kan skifta i serierna beroende på vem motståndaren är och hur ond denne anses vara 

samt vem eller vilka det är de ska skyddas. Tillexempel i Förhäxad så kunde systrarna 

sammarbeta med demoner för att beskämpa en högre stående, eller ondare, demon. Ett 

liknande fenomen återfinns i The Vampire Diaries där huvudrolls-häxan sammarbetar 

med och så småningom även blir vän med vampyrer. Postfeminism har använts i 

diskussion kring kvinnornas liv i serierna, deras jakt på kärlek och problematiken de 

upplever med att vilja ha ett, enligt normen, vanligt liv. Detta är något som har visat sig 

vara svårt för dem då deras identitet som häxa dels kommer i vägen men också för att de 

måste hålla denna identitet hemlig.
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